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Muudatusettepanek 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eriküsimuste lahendamise meetmed Praktiliste eriküsimuste lahendamise 
meetmed

Or. en

Muudatusettepanek 2096
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab eriprobleemide 
lahendamiseks rakendusaktidega vastu
vajalikud ja õigustatud erakorralised 
meetmed. Kõnealused meetmed võivad 
teha erandi käesoleva määruse sätetest 
üksnes sellises ulatuses, mis on tingimata 
vajalik ja selliseks ajavahemikuks, mis on 
hädavajalik. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

1. Komisjonile antakse õigus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte, mis on
eriprobleemide lahendamiseks
eriolukorras nii vajalikud kui ka
õigustatud. Kõnealused delegeeritud 
õigusaktid võivad teha erandi käesoleva 
määruse sätetest üksnes sellises ulatuses, 
mis on tingimata vajalik ja selliseks 
ajavahemikuks, mis on hädavajalik.

Or. de

Selgitus

Tungiv kiireloomulisus ei tähenda, et Lissaboni lepingus sätestatud eeskirjadest võiks kõrvale 
kalduda. Käesoleval artiklil, mille eesmärk on lahendada eriküsimusi, võivad olla ulatuslikud 
poliitilised tagajärjed, ning Euroopa Parlamendi osalemine on seetõttu absoluutselt 
hädavajalik. 

Muudatusettepanek 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab eriprobleemide 
lahendamiseks rakendusaktidega vastu 
vajalikud ja õigustatud erakorralised 
meetmed. Kõnealused meetmed võivad 
teha erandi käesoleva määruse sätetest 
üksnes sellises ulatuses, mis on tingimata 
vajalik ja selliseks ajavahemikuks, mis on 
hädavajalik. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

1. Komisjon kehtestab eriprobleemide 
lahendamiseks rakendusaktidega vajalikud 
ja õigustatud erakorralised meetmed. 
Kõnealused meetmed võivad teha erandi 
käesoleva määruse sätetest, samuti muude 
ühist põllumajanduspoliitikat 
reguleerivate määruste sätetest 
eriprobleemide lahendamiseks, kuid
üksnes sellises ulatuses, mis on tingimata 
vajalik ja selliseks ajavahemikuks, mis on 
hädavajalik. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. es

Selgitus

Tuleb tegutseda kiiresti ja kasutada rakendusakte.

Muudatusettepanek 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab eriprobleemide 
lahendamiseks rakendusaktidega vastu 
vajalikud ja õigustatud erakorralised 
meetmed. Kõnealused meetmed võivad 
teha erandi käesoleva määruse sätetest 
üksnes sellises ulatuses, mis on tingimata 
vajalik ja selliseks ajavahemikuks, mis on 
hädavajalik. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

1. Komisjon võtab eriprobleemide 
lahendamiseks rakendusaktidega vastu 
vajalikud ja õigustatud erakorralised 
meetmed. Kõnealuseid meetmeid võidakse 
kohaldada kõigile muudele 
põllumajandustoodetele, välja arvatud I 
lisa XXIV osa 2. jaotises loetletud tooted. 
Kõnealused meetmed võivad teha erandi 
käesoleva määruse sätetest üksnes sellises 
ulatuses, mis on tingimata vajalik ja 
selliseks ajavahemikuks, mis on 
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hädavajalik. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga püütakse hõlmata kõiki põllumajandustooteid, kaasa arvatud 
kartulid ja hobuseliha, mida ei ole varem ühise turukorraldusega reguleeritud.

Muudatusettepanek 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab eriprobleemide 
lahendamiseks rakendusaktidega vastu 
vajalikud ja õigustatud erakorralised 
meetmed. Kõnealused meetmed võivad 
teha erandi käesoleva määruse sätetest 
üksnes sellises ulatuses, mis on tingimata 
vajalik ja selliseks ajavahemikuks, mis on 
hädavajalik. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

1. Komisjon võtab praktiliste 
eriprobleemide lahendamiseks 
rakendusaktidega vastu vajalikud ja 
õigustatud erakorralised meetmed. 
Kõnealused meetmed võivad teha erandi 
käesoleva määruse sätetest üksnes sellises 
ulatuses, mis on tingimata vajalik ja 
selliseks ajavahemikuks, mis on 
hädavajalik. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 162 artiklis 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 2100
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eriküsimuste lahendamiseks võtab 
komisjon nõuetekohaselt põhjendatud
edasilükkamatutel juhtudel artikli 162

2. Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse juhtudel seoses lõikes 1
osutatud meetmetega antakse komisjonile 
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lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt vastu 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

õigus vastu võtta viivitamata kohaldatavad
delegeeritud õigusaktid vastavalt artiklis 
55a osutatud menetlusele.

Or. de

Selgitus

Tungiv kiireloomulisus ei tähenda, et Lissaboni lepingus sätestatud eeskirjadest võiks kõrvale 
kalduda. Käesoleval artiklil, mille eesmärk on lahendada eriküsimusi, võivad olla ulatuslikud 
poliitilised tagajärjed, ning Euroopa Parlamendi osalemine on seetõttu absoluutselt 
hädavajalik. 

Muudatusettepanek 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eriküsimuste lahendamiseks võtab 
komisjon nõuetekohaselt põhjendatud 
edasilükkamatutel juhtudel artikli 162 
lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt vastu 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

2. Eriküsimuste lahendamiseks võtab 
komisjon nõuetekohaselt põhjendatud 
tungiva kiireloomulisuse juhtudel artikli 
162 lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt 
vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid.

Or. es

Muudatusettepanek 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui komisjon artikli 156 kohaselt 
tegutsedes kehtestab teatava sektori 
ettevõtjatele toetuse, võidakse ELi 
rahastamist täiendada artiklis 109c ette 
nähtud tasakaalustamisfondide kaudu. 
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Komisjon määrab delegeeritud 
õigusaktide abil kindlaks nimetatud 
lisatoetuse lubatava suuruse seoses ELi 
toetusega. Liikmesriigid võivad piirata 
tasakaalustamisfondides osalevate 
ettevõtjate kõlblikkust ELi abi saamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156a
Meetmed piima- ja piimatoodete turu 

tõsiste tasakaaluhäirete kõrvaldamiseks
1. Kui piima- ja piimatoodete turul esineb 
tõsine tasakaaluhäire, võib komisjon 
otsustada anda abi piimatootjatele, kes 
vähendavad vabatahtlikult oma toodangut 
vähemalt 5% võrreldes eelneva aasta 
sama perioodiga ja vähemalt kolme kuu 
pikkuste pikendatavate perioodide 
jooksul.
2. Ettevalmistusena piimakvootide 
kaotamiseks pärast 2015. aastat loetakse 
järgmised meetmed komisjoni poolt lõike 
4 kohaselt sätestatud tingimustel tootmise 
vähendamiseks või toodete turult 
kõrvaldamise vormiks:
a) tasuta piima tarnimine 
heategevusorganisatsioonile;
b) piimakvootide ülekandmine 
liikmesriikide vahel vastavalt 
kahepoolsetele lepingutele;
c) piima ja piimatoodete otseeksport 
kolmandatesse riikidesse.
3. Liidu toetust tuleks anda 
mõjuhinnangu lõpuleviimiseks, millega 
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hinnatakse, kas on võimalik lubada 
liikmesriikidel lugeda kvoodiväline 
piimatoodang järgmise turuaasta 
esimeseks piimatoodanguks.
4. Lõike 1 esimeses taandes osutatud 
perioodil võetakse II osa I jaotises 
osutatud turusekkumismeetmeid piima- ja 
piimatoodete turul eelisjärjekorras nende 
ettevõtjate toodete suhtes, kes on 
rakendanud seda süsteemi lõike 1 
esimeses taandes sätestatud korras.
5. Võttes arvesse vajadust tagada 
käesoleva mehhanismi tõhus ja 
asjakohane toimimine, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada:
a) lõikes 1 osutatud abisumma ja 
maksusumma;
b) abikõlblikkuse kriteeriumid;
c) käesoleva mehhanismi käivitamise 
konkreetsed tingimused;
d) tingimused, mille puhul vastavalt 
lõikele 2 heategevusorganisatsioonidele 
tasuta jagatud piima võib käsitada 
tootmise vähendamisena.

Or. en

Selgitus

Turu vabastamist ette valmistades tuleb vältida maksude kehtestamist tootlikele 
põllumajandusettevõtjatele.

Muudatusettepanek 2104
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156a
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Meetmed piima- ja piimatoodete turu 
tõsiste tasakaaluhäirete kõrvaldamiseks

1. Kui piima- ja piimatoodete turul esineb 
tõsine tasakaaluhäire, annab komisjon 
abi piimatootjatele, kes vähendavad 
vabatahtlikult oma toodangut vähemalt 
5% võrreldes eelneva aasta sama 
perioodiga ja vähemalt kolme kuu 
pikkuste pikendatavate perioodide 
jooksul.
Kui komisjon annab seda abi, kehtestab ta 
ka maksu piimatootjatele, kes 
suurendavad oma toodangut samal 
perioodil ja samas proportsioonis.
Komisjon käivitab mehhanismi, kui hind 
jõuab 0,24 euroni liitrilt.
2. Heategevusorganisatsioonidele tasuta 
antavaid piimakoguseid võib tootmise 
vähendamisena käsitada komisjoni poolt 
lõikes 4 ette nähtud tingimustel.
3. Lõike 1 esimeses taandes osutatud 
perioodil võetakse II osa I jaotises 
osutatud turusekkumismeetmeid piima- ja 
piimatoodete turul eelisjärjekorras nende 
ettevõtjate toodete suhtes, kes on 
rakendanud seda süsteemi lõike 1 
esimeses taandes sätestatud korras.
4. Et tagada käesoleva mehhanismi tõhus 
ja asjakohane toimimine, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada:
a) lõikes 1 osutatud abisumma ja 
maksusumma;
b) abikõlblikkuse kriteeriumid;
c) käesoleva mehhanismi käivitamise 
konkreetsed tingimused;
d) tingimused, mille puhul vastavalt 
lõikele 2 heategevusorganisatsioonidele 
tasuta jagatud piima võib käsitada 
tootmise vähendamisena.

Or. de
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Selgitus

Tuleb tagada, et kirjeldatud mehhanism käivituks enne sekkumist ja ladustamist.

Muudatusettepanek 2105
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156a
Meetmed piima- ja piimatoodete turu 

tõsiste tasakaaluhäirete kõrvaldamiseks
1. Kui piima- ja piimatoodete turul esineb 
tõsine tasakaaluhäire, võib komisjon 
kooskõlas Euroopa toiduainehindade 
vaatlusvahendi juhistega otsustada anda 
abi piimatootjatele, kes vähendavad 
vabatahtlikult oma toodangut vähemalt 
5% võrreldes eelneva aasta sama 
perioodiga ja vähemalt kolme kuu 
pikkuste pikendatavate perioodide 
jooksul. Kui komisjon annab seda abi, 
kehtestab ta kooskõlas Euroopa 
toiduainehindade vaatlusvahendi 
juhistega ka maksu piimatootjatele, kes 
suurendavad oma toodangut samal 
perioodil ja samas proportsioonis.
2. Heategevusorganisatsioonidele tasuta 
antavaid piimakoguseid võib käsitada 
tootmise vähendamisena komisjoni poolt 
lõike 4 kohaldamisel ette nähtud 
tingimustel.
3. Lõike 1 esimeses taandes osutatud 
perioodil võetakse II osa I jaotises 
osutatud turusekkumismeetmeid piima- ja 
piimatoodete turul eelisjärjekorras nende 
ettevõtjate toodete suhtes, kes on 
rakendanud seda süsteemi lõike 1 
esimeses taandes sätestatud korras.
4. Võttes arvesse vajadust tagada 
käesoleva mehhanismi tõhus ja 
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asjakohane toimimine, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada:
a) lõikes 1 osutatud abisumma ja 
maksusumma;
b) abikõlblikkuse kriteeriumid;
c) käesoleva mehhanismi käivitamise 
konkreetsed tingimused;
d) tingimused, mille puhul vastavalt 
lõikele 2 heategevusorganisatsioonidele 
tasuta jagatud piima võib käsitada 
tootmise vähendamisena.

Or. fr

Selgitus

Vabatahtlikku tootmise vähendamist ja toodangut suurendanud tootjatele maksu kehtestamist 
peaks olema võimalik kasutada ka muul kui kriisiajal. See võimalus peaks olema turul 
mahtude kohandamiseks pidevalt Euroopa toiduainehindade vaatlusvahendi käsutuses.

Muudatusettepanek 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156a
Meetmed piima- ja piimatoodete turu 

tõsiste tasakaaluhäirete kõrvaldamiseks
1. Kui piima- ja piimatoodete turul esineb 
tõsine tasakaaluhäire, võib komisjon 
otsustada anda abi piimatootjatele, kes 
vähendavad vabatahtlikult oma toodangut 
vähemalt 5% võrreldes eelneva aasta 
sama perioodiga ja vähemalt kolme kuu 
pikkuste pikendatavate perioodide 
jooksul. Kui sellist abi antakse, kehtestab 
komisjon juhuks, kui nõudeid ei täideta, 
abi tagasimaksmise tingimused koos 
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kehtivate eeskirjade kohase intressiga.
2. Heategevusorganisatsioonidele tasuta 
antavaid piimakoguseid võib käsitada 
tootmise vähendamisena komisjoni poolt 
lõike 4 kohaldamisel ette nähtud 
tingimustel.
3. Lõike 1 esimeses taandes osutatud 
perioodil võetakse II osa I jaotises 
osutatud turusekkumismeetmeid piima- ja 
piimatoodete turul eelisjärjekorras nende 
ettevõtjate toodete suhtes, kes on 
rakendanud seda süsteemi lõike 1 
esimeses taandes sätestatud korras.
4. Võttes arvesse vajadust tagada 
käesoleva mehhanismi tõhus ja 
asjakohane toimimine, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada:
a) abi ja lõikes 1 osutatud nõuete 
mittetäitmise korral makstava intressi 
suurus;
b) abikõlblikkuse kriteeriumid;
c) käesoleva mehhanismi käivitamise 
konkreetsed tingimused;
d) tingimused, mille puhul vastavalt 
lõikele 2 heategevusorganisatsioonidele 
tasuta jagatud piima võib käsitada 
tootmise vähendamisena.

Or. es

Selgitus

Lisaks tootmist suurendanud tootjatele maksu kehtestamisele peame vajalikuks abi kõrval 
kehtestada tingimused ja intress juhuks, kui tootmise vähendamise kohustust ei täideta.

Muudatusettepanek 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156a
Piima- ja piimatoodete turu tõsiste 
tasakaaluhäirete kõrvaldamiseks võib olla 
vaja tootmist vähendada, kusjuures 
liikmesriigid ja/või ELi komisjon peaksid 
tootmist vähendavaid tootjaid toetama.
Mõnedel juhtudel võidakse kehtestada 
maks tootjatele, kes on tootmist 
suurendanud rohkem, kui piima ja 
piimatoodete nõudmise üldine kasv 
eeldaks.
Neid meetmeid ei tohiks kehtestada, kui 
tõsiste tasakaaluhäirete põhjuseks on 
erandlikud ja ootamatud sündmused.

Or. en

Muudatusettepanek 2108
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 156 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 156a
Et tagada mägialade 
põllumajandustootmise mõistlik areng ja 
seega kindlustada sealsetele 
piimatootjatele rahuldav elatustase, 
võivad mägialade tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid alates 30. aprillist 
2014 esitada tegevuskavasid kõnealuste 
tootjate kasumimarginaali 
suurendamiseks, võttes arvesse nimetatud 
piirkondade eriomadusi. Liidu finantsabi 
ülempiir on 4,1 % iga 
tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu 
väärtusest. Kõnealust protsendimäära 
võib suurendada 4,6%-ni turustatud 
toodangu väärtusest, tingimusel et 
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summat, mis ületab 4,1% turustatud 
toodangu väärtusest, kasutatakse üksnes 
kriisiennetus- ja -ohjamismeetmeteks.

Or. it

Muudatusettepanek 2109
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 157 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kehtestavad meetmed 
ebaausate kaubandustavade puhuks kogu 
põllumajandusvaldkonna ja 
toiduaineteahela ulatuses ning 
kehtestavad asjakohase kohapealse 
avaliku järelevalve, et kindlaks teha, kas 
ettevõtjad täidavad kõnealuseid meetmeid. 
Liikmesriigid esitavad nimetatud 
meetmete kohaldamise ja tulemuste kohta 
aastaaruande.

Or. es

Muudatusettepanek 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 157 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitatava teabe laad ja liik; välja jäetud

Or. es

Selgitus

Edastatava teabe laadi ja liigi täpsustamine on rakendamise küsimus, sest see ei tulene 
alusakti olulisest koostisosast. See on õigupoolest puhtalt haldusotsus, mis tuleks teha 
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kontrollimenetluse teel rakendusaktiga. Delegeeritud õigusakti kasutamine oleks liiga 
mitmetimõistetav.

Muudatusettepanek 2111
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 157 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) esitatava teabe haldamise kord, 
samuti eeskirjad teatiste sisu, vormi, 
ajastuse, sageduse ja tähtaegade kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 2112
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 157 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) esitatava teabe haldamise korra, samuti 
eeskirjad teatiste sisu, vormi, ajastuse, 
sageduse ja tähtaegade kohta;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 157 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) esitatava teabe laad ja liik.
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Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 157 lõike 2 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) hiljemalt 31. detsembriks 2016 
hinnangu artiklis 15a osutatud abi kohta
koos asjakohaste ettepanekutega selle 
üleviimiseks ühe artiklis 16 osutatud 
abiliigi alla.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekus soovitatakse, et komisjon koostaks hindamisaruande selle kohta, kas 
kõnealune kohustuslik abi tuleks säilitada või mitte või tuleks see muuta vabatahtlikuks.

Muudatusettepanek 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) hiljemalt 31. detsembriks 2018 turu 
arengu kohta küülikulihasektoris, 
keskendudes eriti seda sektorit 
puudutavate uute eeskirjade 
kohaldamisele (artiklid 16, 112 ja 156), 
tarbimistrendidele ja ettevõtete arvule, 
eelkõige maapiirkondades; vajaduse 
korral võib aruandele lisada asjakohased 
ettepanekud;



AM\909523ET.doc 17/89 PE494.489v01-00

ET

Or. es

Muudatusettepanek 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hiljemalt 31. detsembriks 2016 
hinnangu artiklis 17a osutatud abi kohta 
koos asjakohaste ettepanekutega selle 
üleviimiseks ühe artiklis 16 osutatud 
abiliigi alla.

Or. es

Selgitus

Hinnang või eraladustusabi toetuse vabatahtlikuks muutmise mõju kohta.

Muudatusettepanek 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hiljemalt 31. detsembriks 2018 
hinnangu turukorraldusvahendite 
toimimise ja tulemuslikkuse kohta, 
eelkõige seoses artiklitega 10–17a ning 
sellega, kas need on kooskõlas 
eesmärgiga tagada varude kättesaadavus, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 39; see uuring 
esitatakse nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile koos seadusandlike 
ettepanekutega, mis on vajalikud kogu 
ELi hõlmava strateegia kehtestamiseks, et 
tagada varude kättesaadavus kogu liidu 
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elanikkonnale.

Or. es

Muudatusettepanek 2118
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) pärast 2013. aastat iga kolme aasta 
järel ÜPP eesmärkidega seotud erandite 
kohta, mis puudutavad artiklites 144 ja 
145 osutatud lepinguid, otsuseid ja 
tavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hiljemalt 31. detsembriks 2015 
turuolukorra muutuste kohta looma- ja 
vasikaliha, lamba- ja kitseliha, sea-, 
kodulinnu- ja küülikuliha, riisi, 
kuivsööda, toortubaka, puu- ja 
köögiviljade, oliiviõli- ja veinisektoris 
ning eelkõige käesoleva määruse artiklites 
104–107 viidatud meetmete võimaliku 
rakendamise kohta neis sektorites.

Or. es

Muudatusettepanek 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 



AM\909523ET.doc 19/89 PE494.489v01-00

ET

Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hiljemalt 31. septembriks 2013 koos 
asjakohaste seadusandlike ettepanekutega 
vabalt valitavate vabatahtlike märgete 
lihtsustatud kava kehtestamiseks looma-
ja vasikalihasektoris kooskõlas käesoleva 
määruse artiklis 67d osutatud 
menetlusega; see aruanne peab hõlmama 
kehtivat vabatahtliku märgistamise 
süsteemi, samuti asjakohaseid termineid 
aretamise, tootmise ja sööda kohta, mis 
võivad looma- ja vasikalihasektori 
väärtust suurendada.

Or. es

Selgitus

Vabatahtlik märgistamine on looma- ja vasikalihasektoris väga oluline. Seetõttu tuleks 
loobuda määruse (EÜ) nr 1760/2000 läbivaatamise raames esitatud ettepanekust 
vabatahtliku märgistamise kaotamiseks ning asendada see turustamisstandardite abil 
kehtestatava vabalt valitavate vabatahtlike märgete kavaga.

Muudatusettepanek 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) mitte hiljem kui 31. detsembriks 2014 
võimaluste kohta kehtestada spetsiaalsed 
turustusnormid järgmistele toodetele:
sealiha;
lamba- ja kitseliha.
Selles aruandes käsitletakse asjaomaseid 
sätteid, mille vastuvõtmiseks delegeeritud 
õigusaktide vormis teeb ettepaneku 
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komisjon.

Or. fr

Muudatusettepanek 2122
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) 1. juuliks 2018 turuolukorra arengu 
kohta suhkrusektoris, sobivate meetmete 
kohta praeguse kvoodisüsteemi 
lõpetamiseks ja sektori tuleviku kohta 
pärast 2020. aastat, pöörates eriti 
tähelepanu vajadusele säilitada õiglane 
lepingusüsteem ja suhkruhinna 
deklareerimise süsteem, koos kõigi 
asjakohaste ettepanekutega;

Or. en

Selgitus

Tehniline muudatus, et tagada kooskõla põhjendusega (hr Dantin’ muudatusettepanek 43), 
kus on nimetatud juulit. Juuli oleks sobivam seetõttu, et siis hakkab (oktoobrist septembrini 
kestev) kampaania lõppema ja selleks ajaks on komisjonil rohkem andmeid oma hinnangu 
koostamiseks.

Muudatusettepanek 2123
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) 1. juuliks 2018 turuolukorra arengu 
kohta suhkrusektoris, sobivate meetmete 
kohta praeguse kvoodisüsteemi 
lõpetamiseks ja sektori tuleviku kohta 
pärast 2020. aastat, pöörates eriti 
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tähelepanu vajadusele säilitada õiglane 
lepingusüsteem ja suhkruhinna 
deklareerimise süsteem, koos kõigi 
asjakohaste ettepanekutega;

Or. en

Muudatusettepanek 2124
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) 1. juuliks 2018 turuolukorra arengu 
kohta suhkrusektoris, sobivate meetmete 
kohta praeguse kvoodisüsteemi 
lõpetamiseks ja sektori tuleviku kohta 
pärast 2020. aastat, pöörates eriti 
tähelepanu vajadusele säilitada õiglane 
lepingusüsteem ja suhkruhinna 
deklareerimise süsteem, koos kõigi 
asjakohaste ettepanekutega;

Or. pl

Muudatusettepanek 2125
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) 1. juuliks 2018 turuolukorra arengu 
kohta suhkrusektoris, sobivate meetmete 
kohta praeguse kvoodisüsteemi 
lõpetamiseks ja sektori tuleviku kohta 
pärast 2020. aastat, pöörates eriti 
tähelepanu vajadusele säilitada õiglane 
lepingusüsteem ja suhkruhinna 
deklareerimise süsteem, koos kõigi 
asjakohaste ettepanekutega;
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Or. fr

Muudatusettepanek 2126
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) 1. juuliks 2018 turuolukorra arengu 
kohta suhkrusektoris, sobivate meetmete 
kohta praeguse kvoodisüsteemi 
lõpetamiseks ja sektori tuleviku kohta 
pärast 2020. aastat, pöörates eriti 
tähelepanu vajadusele säilitada õiglane 
lepingusüsteem ja suhkruhinna 
deklareerimise süsteem, koos kõigi 
asjakohaste ettepanekutega;

Or. fr

Selgitus

Tehniline muudatus suurema kooskõla nimel põhjendusega 84b (raportööri 
muudatusettepanek 43), kus on öeldud, et aruanne tuleks esitada 2018. aasta juuliks. See 
oleks sobivam tähtaeg kui 2018. aasta jaanuar, sest see on turustusaasta (oktoobrist 
septembrini) lõpule ja seega oleks komisjonil turuolukorra analüüsimiseks rohkem andmeid.

Muudatusettepanek 2127
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) 1. juuliks 2018 turuolukorra arengu 
kohta suhkrusektoris, sobivate meetmete 
kohta sektori konsolideerimiseks, 
praeguse kvoodisüsteemi lõpetamise 
teostatavuse ja tagajärgede kohta ja 
sektori tuleviku kohta pärast 2020. aastat, 
pöörates eriti tähelepanu vajadusele 
säilitada õiglane lepingusüsteem ja 
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suhkruhinna deklareerimise süsteem, 
koos kõigi asjakohaste ettepanekutega;

Or. fr

Muudatusettepanek 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hiljemalt 31. detsembriks 2018 
turuolukorra arengu kohta 
suhkrusektoris, eelkõige artiklites 104–
107 osutatud meetmete võimaliku 
kohaldamise kohta pärast tootmiskvootide 
süsteemi lõpetamist.

Or. es

Muudatusettepanek 2129
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) 31. detsembriks 2013 turuolukorra 
arengu kohta suhkrusektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 2130
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) igal aastal konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse kohta 
põllumajandustootmises ning 
põllumajandus- ja toiduahelas.

Or. es

Selgitus

Mitmesugustes EP resolutsioonides ja seisukohavõttudes on selgelt öeldud, et 
põllumajandustootmise konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus sõltub täielikult sellest, kas 
põllumajandus- ja toiduahelas kasutatakse ebaõiglasi kaubandustavasid. Tootjate mõjuvõimu 
suurendamine on mõttetu, kui konkurentsi kitsaskohad püsivad ja põllumajanduse ning 
toiduahela seisukohast ebaõiglasi kaubandustavasid ei kaotata.

Muudatusettepanek 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hiljemalt 31. detsembriks 2017 piima 
ja piimatoodete turu arengu kohta ning 
vajaduse korral kvoodisüsteemi 
järkjärguliseks kaotamiseks võetavate 
meetmete kohta.

Or. es

Selgitus

Viib teksti kooskõlla piimakvootide süsteemi säilitamise ettepanekuga.

Muudatusettepanek 2132
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 – punkt b a (uus)



AM\909523ET.doc 25/89 PE494.489v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) 31. detsembriks 2013 turuolukorra 
arengu kohta veinisektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 2133
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt 31. detsembriks 2012 
piimakvoodisüsteemi ja veinisektori 
istutusõiguste kaotamise kohta 
koostatavate mõjuhinnangute tulemustele 
esitab komisjon hiljemalt 30. juuniks 2013 
ettepaneku kvoodisüsteemi lõpetamise ja 
istutusõiguste kaotamise protsessi 
jätkamise või läbivaatamise kohta piima-, 
veini- ja suhkrupeedisektoris. 

Or. pt

Muudatusettepanek 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 158 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 158a
Teatised etüülalkoholisektoris

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
etüülalkoholisektori toodete kohta 
järgmised andmed:
a) põllumajandusliku päritoluga 
etüülalkoholi toodangumaht väljendatuna 
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puhta alkoholi hektoliitrites alkoholi 
valmistamiseks kasutatud toodete kaupa;
b) põllumajandusliku päritoluga 
etüülalkoholi müügimaht väljendatuna 
puhta alkoholi hektoliitrites 
kasutusvaldkondade kaupa;
c) asjaomases liikmesriigis eelmise aasta 
lõpus saadaval olnud põllumajandusliku 
päritoluga etüülalkoholi varude suurus;
d) jooksva aasta toodangumahu prognoos.
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
kõnealustest andmetest teavitamise 
eeskirjad, eelkõige teatiste esitamise 
sageduse ja kasutusvaldkondade 
määratluse kohta.
2. Lõikes 1 osutatud teabe ja muu 
kättesaadava teabe põhjal koostab 
komisjon rakendusaktidega ja ilma artikli 
323 lõikes 1 osutatud komitee abita 
põllumajandusliku päritoluga 
etüülalkoholi turu eelmise aasta liidu 
bilansi ning jooksva aasta hinnangulise 
bilansi.
Liidu bilanss hõlmab ka teavet muu kui 
põllumajandusliku päritoluga 
etüülalkoholi kohta. Komisjon kehtestab 
rakendusaktidega sellise teabe täpse sisu 
ja selle kogumise viisid.
Käesolevas lõikes hõlmab mõiste „muu 
kui põllumajandusliku päritoluga 
etüülalkohol” CN-koodide 2207, 
2208 90 91 ja 2208 90 99 alla kuuluvaid 
tooteid, mis ei ole saadud asutamislepingu 
I lisas loetletud konkreetsetest 
põllumajandustoodetest.
3. Komisjon edastab liikmesriikidele 
lõikes 2 osutatud bilansid.

Or. en

Muudatusettepanek 2135
Brian Simpson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarvealast koostööd ning usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lõikes 14 osutatud tingimuste 
ja menetluse kohaselt põllumajandussektori 
kriiside puhul ettenähtud reservist 
ülekantud vahendid tehakse kättesaadavaks 
meetmete jaoks, mille suhtes kohaldatakse 
käesolevat määrust aastaks või aastateks, 
mille jaoks lisatoetust taotletakse, ning 
mida kohaldatakse olukordades, mis 
ulatuvad tavapärasest turuarengust 
väljapoole.

Eelarvealast koostööd ning usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lõikes 14 osutatud tingimuste 
ja menetluse kohaselt põllumajandussektori 
kriiside puhul ettenähtud reservist 
ülekantud vahendid tehakse kättesaadavaks 
käesoleva osa I peatüki jaoks aastaks või 
aastateks, mille jaoks lisatoetust 
taotletakse.

Or. en

Selgitus

Kriisireservist tuleks rahastada üksnes mehhanisme, mis on ette nähtud ühise turukorralduse 
määruse artiklites 154–156 erakorraliste meetmete kohta.

Muudatusettepanek 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarvealast koostööd ning usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lõikes 14 osutatud tingimuste 
ja menetluse kohaselt põllumajandussektori 
kriiside puhul ettenähtud reservist 
ülekantud vahendid tehakse kättesaadavaks 
meetmete jaoks, mille suhtes kohaldatakse 
käesolevat määrust aastaks või aastateks, 

Eelarvealast koostööd ning usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lõikes 14 osutatud tingimuste 
ja menetluse kohaselt põllumajandussektori 
kriiside puhul ettenähtud reservist 
ülekantud vahendid tehakse kättesaadavaks 
käesoleva osa I peatüki jaoks aastaks või 
aastateks, mille jaoks lisatoetust 
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mille jaoks lisatoetust taotletakse, ning 
mida kohaldatakse olukordades, mis 
ulatuvad tavapärasest turuarengust 
väljapoole.

taotletakse, ning mida kohaldatakse 
olukordades, mis ulatuvad tavapärasest 
turuarengust väljapoole.

Or. en

Selgitus

Kriisireservist tuleks rahastada üksnes mehhanisme, mis on ette nähtud ühise turukorralduse 
määruse artiklites 154–156 erakorraliste meetmete kohta. Niisugused meetmed ei vähendaks 
komisjoni võimet kriisile reageerida, kuid tagaksid, et rahalisi vahendeid kasutatakse 
meetmete jaoks, mis ulatuvad tavapärasest turukorraldusest väljapoole ja mis on ette nähtud 
ühise turukorralduse määruse muudes osades.

Muudatusettepanek 2137
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarvealast koostööd ning usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lõikes 14 osutatud tingimuste 
ja menetluse kohaselt põllumajandussektori 
kriiside puhul ettenähtud reservist 
ülekantud vahendid tehakse kättesaadavaks 
meetmete jaoks, mille suhtes kohaldatakse 
käesolevat määrust aastaks või aastateks, 
mille jaoks lisatoetust taotletakse, ning 
mida kohaldatakse olukordades, mis 
ulatuvad tavapärasest turuarengust 
väljapoole.

Eelarvealast koostööd ning usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe lõikes 14 osutatud tingimuste
ja menetluse kohaselt põllumajandussektori 
kriiside puhul ettenähtud reservist 
ülekantud vahendid tehakse kättesaadavaks 
meetmete jaoks, mille suhtes kohaldatakse 
käesolevat määrust aastaks või aastateks, 
mille jaoks lisatoetust taotletakse, ning 
mida kohaldatakse olukordades, mis 
ulatuvad tavapärasest turuarengust 
väljapoole, või juhul, kui tootmiskulud 
artikli 7 lõikes 2 sätestatud 
võrdlushindade suhtes oluliselt tõusevad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab kindlaks tingimused, 
mille korral on tegemist tõsise turukriisiga 
ja mille puhul lisaks tavapärastele 
avalikele ja eraviisilistele 
turukorraldusmeetmetele võetakse 
erakorralised meetmed ning muutuvad 
automaatselt kättesaadavaks kriisireservi 
vahendid.

Or. es

Muudatusettepanek 2139
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige kantakse vahendid üle selliste 
kulude jaoks, mille aluseks on:

välja jäetud

a) II osa I jaotise I peatükk;
b) III osa VI peatükk ning
c) käesoleva osa I peatükk.

Or. en

Selgitus

Kriisireservist tuleks rahastada üksnes mehhanisme, mis on ette nähtud ühise turukorralduse 
määruse artiklites 154–156 erakorraliste meetmete kohta.

Muudatusettepanek 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige kantakse vahendid üle selliste 
kulude jaoks, mille aluseks on:

välja jäetud

a) II osa I jaotise I peatükk;
b) III osa VI peatükk ning
c) käesoleva osa I peatükk.

Or. en

Muudatusettepanek 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) III osa VI peatükk ning välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) II osa I jaotise II peatüki 3. ja 4. jagu.

Or. es

Muudatusettepanek 2143
Paolo De Castro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) II osa I jaotise II peatüki 3. ja 4. jagu. 

Or. it

Muudatusettepanek 2144
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) II osa I jaotise II peatüki 3. ja 4. jagu. 

Or. it

Muudatusettepanek 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) II osa I jaotise II peatüki 3. jagu.

Or. es

Muudatusettepanek 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega ning 
erandina teisest lõigust otsustada, et 
vahendeid ei kanta üle kõnealuse lõigu 
punktis b osutatud teatavate kulutuste 
jaoks, kui sellised kulutused moodustavad 
tavapärase turukorralduse osa. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kriisireservist tuleks rahastada üksnes mehhanisme, mis on ette nähtud ühise turukorralduse 
määruse artiklites 154–156 erakorraliste meetmete kohta.

Muudatusettepanek 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega ning 
erandina teisest lõigust otsustada, et 
vahendeid ei kanta üle kõnealuse lõigu 
punktis b osutatud teatavate kulutuste 
jaoks, kui sellised kulutused moodustavad 
tavapärase turukorralduse osa. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 162 artiklis 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2148
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 159 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega ning
erandina teisest lõigust otsustada, et 
vahendeid ei kanta üle kõnealuse lõigu 
punktis b osutatud teatavate kulutuste 
jaoks, kui sellised kulutused moodustavad 
tavapärase turukorralduse osa. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu artikli 162 
artiklis 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Erandina teisest lõigust antakse 
komisjonile õigus kooskõlas artikliga 160 
vastu võtta delegeeritud õigusakte, nii et 
vahendeid ei kanta üle kõnealuse lõigu 
punktis b osutatud teatavate kulutuste 
jaoks, kui sellised kulutused moodustavad 
tavapärase turukorralduse osa.

Or. de

Muudatusettepanek 2149
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 160 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile määramata 
ajaks alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

(2) Käesolevas määruses osutatud 
volitused delegeeritakse komisjonile viieks 
aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumisest. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kasutamise kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne nimetatud 
viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimise aega võib viie aasta kaupa 
pikendada, kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu kiidavad pikendamise heaks 
hiljemalt kolm kuud enne igakordse 
tähtaja lõppu.
Selleks teeb Euroopa Parlament otsuse 
oma liikmete häälteenamusega ja 
nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamusega.

Or. de
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Selgitus

Euroopa Parlament peaks volituste komisjonile delegeerimise aktiivselt heaks kiitma ja 
kahtluste korral ei peaks ta olema sunnitud oma seadusandlike õiguste tagasisaamiseks vaeva 
nägema.

Muudatusettepanek 2150
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 160 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile määramata 
ajaks alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

(2) Käesolevas määruses osutatud 
volitused delegeeritakse komisjonile viieks 
aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kasutamise kohta aruande hiljemalt 
üheksa kuud enne nimetatud viieaastase 
ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimise aega pikendatakse vaikimisi 
viie aasta kaupa, kui Euroopa Parlament 
ja nõukogu kiidavad pikendamise heaks 
hiljemalt kolm kuud enne igakordse 
tähtaja lõppu.

Or. de

Muudatusettepanek 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 162 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.

Or. es
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Selgitus

See täiendus suurendab liikmesriikide õiguskindlust.

Muudatusettepanek 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] sätete 
kohaldamist jätktakse siiski järgmiselt:

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 sätete 
kohaldamist jätktakse siiski järgmiselt:

Or. es

Muudatusettepanek 2153
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] sätete 
kohaldamist jätktakse siiski järgmiselt:

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 sätete 
kohaldamist jätktakse siiski järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 2154
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] sätete 
kohaldamist jätktakse siiski järgmiselt:

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 sätete 
kohaldamist jätktakse siiski järgmiselt:

Or. fr
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Muudatusettepanek 2155
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr [KOM(2010) 799] sätete 
kohaldamist jätktakse siiski järgmiselt:

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 sätete 
kohaldamist jätktakse siiski järgmiselt:

Or. pl

Muudatusettepanek 2156
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) II osa I jaotis, artiklid 248, 260–262
suhkrusektori suhtes ning III lisa II osa
kuni 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõpuni 30. septembril 2015;

a) suhkrusektori suhtes kõik määruse (EÜ) 
nr 1234/2007 sätted ja kõik seotud 
rakenduseeskirjad kuni 2014/2015. suhkru 
turustusaasta lõpuni 30. septembril 2015; 
määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikkel 51 
kaotab kehtivuse 1. jaanuaril 2014.

Or. fr

Muudatusettepanek 2157
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) II osa I jaotis, artiklid 248, 260–262
suhkrusektori suhtes ning III lisa II osa
kuni 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõpuni 30. septembril 2015;

a) suhkrusektori suhtes kõik määruse (EÜ) 
nr 1234/2007 sätted ja kõik seotud 
rakendusmäärused kuni 2014/2015. 
suhkru turustusaasta lõpuni 30. septembril 
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2015;

Or. en

Muudatusettepanek 2158
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) suhkrusektori suhtes: II osa I jaotis, 
artiklid 248, 260–262 suhkrusektori suhtes 
ning III lisa II osa kuni 2014/2015. suhkru 
turustusaasta lõpuni 30. septembril 2015;

a) suhkrusektori suhtes kõik määruse (EÜ) 
nr 1234/2007 sätted ja kõik seotud 
rakendussätted kuni 2014/2015. suhkru 
turustusaasta lõpuni 30. septembril 2015;

Or. pl

Muudatusettepanek 2159
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) II osa I jaotis, artiklid 248, 260–262 
suhkrusektori suhtes ning III lisa II osa
kuni 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõpuni 30. septembril 2015;

a) II osa I jaotis, artiklid 248, 260–262 
suhkrusektori suhtes ning III lisa II osa 
kuni 2016/2017. suhkru turustusaasta 
lõpuni 30. septembril 2017;

Or. en

Selgitus

Kvoodisüsteemi pikendamine kahe aasta võrra tagab asjaomasele sektorile nn pehme 
maandumise. Pikendamine peaks piirduma kahe aastaga, et suurendada suhkrusektori 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 2160
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) II osa I jaotis, artiklid 248, 260–262 
suhkrusektori suhtes ning III lisa II osa 
kuni 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõpuni 30. septembril 2015;

a) II osa I jaotis, artiklid 248, 260–262 
suhkrusektori suhtes ning III lisa II osa 
kuni 2016/2017. suhkru turustusaasta 
lõpuni 30. septembril 2017;

Or. en

Selgitus

Kvoodisüsteemi pikendamine kahe aasta võrra tagab asjaomasele sektorile nn pehme 
maandumise. Pikendamine peaks piirduma kahe aastaga, et suurendada suhkrusektori 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 2161
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) II osa I jaotis, artiklid 248, 260–262 
suhkrusektori suhtes ning III lisa II osa 
kuni 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõpuni 30. septembril 2015;

a) II osa I jaotis, artiklid 248, 260–262 
suhkrusektori suhtes, vastavalt komisjoni 
mõjuhinnangule, kus võetakse arvesse nii 
ülemaailmset suhkruroo- kui ka 
suhkrupeediturgu, ning III lisa II osa kuni 
2014/2015. suhkru turustusaasta lõpuni 30. 
septembril 2015, või kui mõjuhinnangust 
ilmnevad erakorralised asjaolud, mitte 
kauem kui 2020. aasta lõpuni, kusjuures 
samal ajal tuleks kaotada suhkruroo 
imporditariifid;

Or. en

Muudatusettepanek 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) II osa I jaotise III peatüki sätted seoses 
piima tootmise piiramise süsteemiga kuni 
31. märtsini 2015;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kehtiv piimakvootide süsteem tuleks säilitada, võimaluseta ELi piima kogutoodangut 
suurendada.

Muudatusettepanek 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) II osa I jaotise III peatüki sätted seoses 
piima tootmise piiramise süsteemiga kuni 
31. märtsini 2015;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Väljajätt on vajalik, et kohandada tekst piimakvoodisüsteemi säilitamisega.

Muudatusettepanek 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) veinisektori suhtes: välja jäetud
i) artiklid 82–87 seoses artikli 82 lõikes 2 
osutatud seni veel väljajuurimata aladega 
ja artikli 83 lõikes 1 osutatud aladega, mis 
on seadustamata, seni kuni sellised alad 
on väljajuuritud või seadustatud;
ii) II osa I jaotise III peatüki V jao II 
alajaos sätestatud istutusõiguste süsteem 
üleminekuajal kuni 31. detsembrini 2015, 
või selleks, et liikmesriigid saaksid 
jõustada kõik otsused, mis on tehtud 
kõnealuse määruse artikli 89 lõike 5 
kohaselt, kuni 31. detsembrini 2018.

Or. es

Selgitus

Kehtiv viinapuude istutusõiguste süsteem koos ELi üldise tootmise ülemmääraga tuleks 
säilitada.

Muudatusettepanek 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) II osa I jaotise III peatüki V jao II 
alajaos sätestatud istutusõiguste süsteem 
üleminekuajal kuni 31. detsembrini 2015, 
või selleks, et liikmesriigid saaksid 
jõustada kõik otsused, mis on tehtud 
kõnealuse määruse artikli 89 lõike 5 
kohaselt, kuni 31. detsembrini 2018.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) II osa I jaotise III peatüki V jao II 
alajaos sätestatud istutusõiguste süsteem 
üleminekuajal kuni 31. detsembrini 2015, 
või selleks, et liikmesriigid saaksid 
jõustada kõik otsused, mis on tehtud 
kõnealuse määruse artikli 89 lõike 5 
kohaselt, kuni 31. detsembrini 2018.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Majanduslikel, sotsiaalsetel, keskkonnaalastel ja traditsiooni säilitamisega seotud põhjustel, 
veinitootmistraditsiooniga maapiirkondade piirkondliku planeerimispoliitikaga arvestades 
ning lisaks nõuetele tõttu säilitada Euroopa veinitoodete kontrolli, mitmekesisust, prestiiži ja 
kvaliteeti, on vaja veinisektoris säilitada praegust istutusõiguste süsteemi.

Muudatusettepanek 2167
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) artikli 293 esimene ja teine lõik kuni 
2013/2014. suhkru turustusaasta lõpuni;

e) artikli 182 lõike 3 esimene ja teine lõik 
kuni 2013/2014. suhkru turustusaasta 
lõpuni;

Or. fr

Muudatusettepanek 2168
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 163 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e



PE494.489v01-00 42/89 AM\909523ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) artikli 293 esimene ja teine lõik kuni 
2013/2014. suhkru turustusaasta lõpuni;

e) artikli 182 lõike 3 esimene ja teine lõik 
kuni 2018/2019. suhkru turustusaasta 
lõpuni;

Or. fr

Muudatusettepanek 2169
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski
üksnes pärast 1. oktoobril 2015. aastal 
lõppeva 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõppu.

Suhkrusektori suhtes siiski:

a) kohaldatakse artikleid 7, 16 ja 17a ning 
III lisa alles alates 2015/2016. 
turustusaasta algusest 1. oktoobril 2015;
b) kohaldatakse artikleid 106–108, 113b 
ja II osa II jaotise III peatüki 3a jagu 
alates 2019/2020. turustusaasta lõpust 1. 
oktoobril 2020. aastal, ilma et see piiraks 
artikli 158 punkti bb kohaldamist. 

Or. fr

Muudatusettepanek 2170
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski

Teraviljasektori suhtes siiski:
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üksnes pärast 1. oktoobril 2015. aastal 
lõppeva 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõppu.

a) kohaldatakse artikleid 7, 16 ja 17a ning 
III lisa alles alates 2015/2016. suhkru 
turustusaasta algusest 1. oktoobril 2015;
b) kohaldatakse artikleid 106–108, 113b 
ja II osa II jaotise III peatüki 3a jagu 
suhkrusektori suhtes alates 2019/2020. 
turustusaasta lõpust 1. oktoobril 2020. 
aastal, ilma et see piiraks artikli 158 
punkti bb kohaldamist. 

Or. pl

Muudatusettepanek 2171
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes pärast 1. oktoobril 2015. aastal
lõppeva 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõppu.

Artikleid 7, 16 ja 17a ning III lisa 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes alates 2016/2015. suhkru 
turustusaasta algusest 1. oktoobril 2015. 
aastal.

Artikleid 106–108, 113b ja II osa II 
jaotise III peatüki 3a jagu [C1] 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes alates 
2019/2020. turustusaasta lõpust 1. 
oktoobril 2020. aastal, ilma et see piiraks 
artikli 158 punkti bb kohaldamist. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida olukorda, kus ühe turustusaasta kohta kehtib kaks 
õigusraamistikku ja seda on vaja õigusselguse ning turutasakaalu tagamiseks. Muudatusega 
tõstetakse esile, millal teatavaid horisontaalseid sätteid kohaldatakse, seetõttu viidatakse 
seoses 2015. ja 2020. aastal algavate ajavahemikega erinevatele artiklitele.
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Muudatusettepanek 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes pärast 1. oktoobril 2015. aastal 
lõppeva 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõppu.

Artiklit 101 kohaldatakse suhkrusektori 
suhtes siiski üksnes pärast 1. oktoobril
2020. aastal lõppeva 2019/2020. suhkru 
turustusaasta lõppu.

Or. es

Selgitus

Peame vajalikuks, et artiklit 101 kohaldataks siis, kui suhkrukvoodisüsteem lõpeb, seega 
alates 2019/2020. turustusaasta lõpust.

Muudatusettepanek 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes pärast 1. oktoobril 2015. aastal 
lõppeva 2014/2015. suhkru turustusaasta
lõppu.

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes
vähemalt kuni 1. oktoobril 2020. aastal 
lõppeva 2019/2020. suhkru turustusaasta
lõpuni.

Or. de

Muudatusettepanek 2174
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes pärast 1. oktoobril 2015. aastal
lõppeva 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõppu.

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes pärast 1. oktoobril 2017. aastal
lõppeva 2016/2017. suhkru turustusaasta 
lõppu.

Or. en

Selgitus

Kvoodisüsteemi pikendamine kahe aasta võrra tagab asjaomasele sektorile nn pehme 
maandumise. Pikendamine peaks piirduma kahe aastaga, et suurendada suhkrusektori 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 2175
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes pärast 1. oktoobril 2015. aastal
lõppeva 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõppu.

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa 
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes pärast 1. oktoobril 2017. aastal
lõppeva 2016/2017. suhkru turustusaasta 
lõppu.

Or. en

Selgitus

Kvoodisüsteemi kahe aasta võrra pikendamine tagab asjaomasele sektorile nn pehme
maandumise. Pikendamine peaks piirduma kahe aastaga, et suurendada suhkrusektori 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 2176
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes pärast 1. oktoobril 2015. aastal 
lõppeva 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõppu.

Artikleid 7 ja 16 kohaldatakse siiski üksnes 
pärast 1. oktoobril 2015. aastal lõppeva 
2014/2020. suhkru turustusaasta lõppu.

Or. fr

Selgitus

Võetakse arvesse 30. septembrini 2015 suhkrule kehtivaid sätteid ja suhkrualase ühise 
turukorralduse põhijooni, sealhulgas võrdlushindu ja eraladustusabi, mida tuleks 2020. 
aastani pikendada.

Muudatusettepanek 2177
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 165 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 7, 16 ja 101 ning III lisa
kohaldatakse suhkrusektori suhtes siiski 
üksnes pärast 1. oktoobril 2015. aastal 
lõppeva 2014/2015. suhkru turustusaasta 
lõppu.

Artikleid 7 ja 16 kohaldatakse siiski üksnes 
pärast 1. oktoobril 2015. aastal lõppeva 
2014/2020. suhkru turustusaasta lõppu.

Or. pl

Muudatusettepanek 2178
José Bové
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – tooterida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ex 1204 99 15 – kanepiseemned seemneks
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Or. fr

Muudatusettepanek 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – tooterida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

0714201
Bataadid, värsked, terved, mõeldud 
inimtoiduks

Or. it

Muudatusettepanek 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XXI osa – tooterida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähem kui 96 mahuprotsendi 
alkoholisisaldusega toorpiiritust, mis 
säilitab valmistamiseks kasutatud 
põhiliste toorainete organoleptilised 
omadused, loetakse etüülalkoholiks 
punkti 1 tähenduses, tingimusel et pärast 
edasist töötlemist turustatakse või 
kasutatakse kõnealust toorpiiritust nagu 
etüülalkoholi punkti 1 tähenduses.

Or. de

Muudatusettepanek 2181
Janusz Wojciechowski
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – I a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a. SUHKRU- VÕI 
ISOGLÜKOOSIKVOOTIDE 
ÜLEKANDMISE ÜKSIKASJALIKUD 
EESKIRJAD VASTAVALT ARTIKLILE 
101K
I
Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
a) „ettevõtjate ühinemine” – kahe või 
enama ettevõtja ühinemine üheks 
ettevõtjaks;
b) „ettevõtja võõrandamine” – kvoote 
omava ettevõtja varade üleandmine või 
üleminek ühele või mitmele ettevõtjale;
c) „vabriku võõrandamine” – ühele või 
mitmele ettevõtjale sellise tehnilise üksuse 
omandiõiguse üleandmine, milles on 
kõnealuse toote valmistamiseks vajalik 
sisseseade, ning mille tulemuseks on 
võõrandatava ettevõtja tootmise osaline 
või täielik üleminek;
d) „vabriku rentimine” – sellise tehnilise 
üksuse rendileping, mille juurde kuulub 
suhkrutootmiseks vajalik sisseseade, 
kusjuures rendileping sõlmitakse vabriku 
tegevust arvestades vähemalt kolmeks 
järjestikuseks turustusaastaks ettevõtjaga, 
kes on asutatud kõnealuse vabrikuga 
samas liikmesriigis, kui vabriku rendile 
võtnud ettevõtjat võib pärast rendisuhte 
tekkimist kogu toodangu alusel käsitada 
ühe suhkrutootmisettevõtjana, kusjuures 
lepinguosalised kohustuvad lepingut enne 
kolmanda turustusaasta lõppu mitte 
lõpetama.
II
1. Suhkrutootmisettevõtjate ühinemise või 
võõrandamise või suhkruvabrikute 
võõrandamise korral kohandatakse kvoote 
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järgmiselt:
a) suhkrutootmisettevõtete ühinemise 
korral eraldab liikmesriik ühinemise 
tulemusel tekkinud ettevõtjale kvoodi, mis 
on võrdne enne ühinemist asjaomastele 
suhkrutootmisettevõtjate eraldatud 
kvootide summaga;
b) suhkrutootmisettevõtja võõrandamise 
korral määrab liikmesriik võõrandatava 
ettevõtja kvoodi suhkru tootmiseks 
ülevõtvale ettevõtjale või kui ülevõtvaid 
ettevõtjaid on mitu, määratakse kvoodid 
võrdeliselt võõrandatava ettevõtja 
suhkrutoodangu mahuga;
c) suhkruvabriku võõrandamise korral 
vähendab liikmesriik selle ettevõtja kvooti, 
kes vabriku omandi võõrandab, ja 
suurendab kõnealuse vabriku ostnud 
suhkrutootmisettevõtja või -ettevõtjate 
kvooti, lisades mahaarvatud koguse 
võrdeliselt võõrandatud vabriku 
tootmismahuga.
2. Kui muudel kui punktis 1 osutatud 
asjaoludel lõpetatakse a) 
suhkrutootmisettevõtja tegevus, võib 
liikmesriik määrata kõnealuse tegevuse 
lõpetamisega seotud kvoodid ühele või 
mitmele suhkrutootmisettevõtjale.
3. Suhkrutootmisettevõtjale kuuluva 
vabriku rentimise korral võib liikmesriik 
vähendada vabrikut rendile andva 
ettevõtja kvoote ning määrata kvoodist 
maha arvatud osa ettevõtjale, kes võtab 
vabriku rendile suhkru tootmise 
eesmärgil.
Kui rendisuhe lõpetatakse I jao punktis d 
osutatud kolme turustusaasta jooksul, 
tühistab liikmesriik tagasiulatuvalt 
vastavalt käesoleva punkti esimesele 
lõigule kehtestatud kvootide kohandamise 
alates rendisuhte jõustumise kuupäevast. 
Kui rendisuhe lõpeb vääramatu jõu tõttu, 
ei ole liikmesriik kohustatud kohandamist 
tühistama.
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4. Kui suhkrutootmisettevõtja ei suuda 
enam tagada ELi eeskirjadega ettenähtud 
kohustuste täitmist asjaomaste 
suhkrupeedi- või suhkrurootootjate suhtes 
ning kui selle olukorra on kindlaks teinud 
kõnealuse liikmesriigi asjaomased 
asutused, võib liikmesriik määrata osa 
asjaomastest kvootidest üheks või mitmeks 
turustusaastaks ühele või mitmele 
suhkrutootmisettevõtjale võrdeliselt 
üleantava ettevõtja tootmismahuga.
III
Isoglükoositootmisettevõtjate ühinemise 
või võõrandamise või 
isoglükoositootmisvabriku võõrandamise 
korral võib liikmesriik määrata 
asjakohased kvoodid isoglükoosi 
tootmiseks ühele või mitmele ettevõtjale, 
sõltumata sellest, kas neil on 
tootmiskvoot.
IV
Vastavalt II ja III jaole võetud meetmed 
võib jõustada ainult juhul, kui on täidetud 
järgmised tingimused:
a) kõigi asjaomaste osapoolte huvisid on 
arvesse võetud;
b) asjaomase liikmesriigi arvates 
parandavad need tõenäoliselt 
suhkrupeedi, suhkruroo ja 
suhkrutootmissektori struktuuri;
c) need on seotud ettevõtjatega, kes on 
asutatud samal territooriumil, millele on 
määratud kvoot III b lisas.
V
Kui ühinemine või üleminek toimub 1. 
oktoobri ja sellele järgneva aasta 30. 
aprilli vahel, jõustuvad II ja III jaos 
nimetatud meetmed jooksval 
turustusaastal.
Kui ühinemine või võõrandamine toimub 
1. mai ja sama aasta 30. septembri vahel, 
võetakse II ja III jaos nimetatud meetmed 
järgmisel turustusaastal.
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VI
Kui kohaldatakse II ja III jagu, teavitavad 
liikmesriigid komisjoni kohandatud 
kvootidest hiljemalt 15 päeva jooksul 
pärast V jaos osutatud ajavahemike 
lõppu.

Or. pl

Muudatusettepanek 2182
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – I a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a osa: Suhkrusektorit käsitlevad mõisted
„täiskoormusega rafineerimistehas” –
tootmisüksus:
a) mille ainsaks tegevuseks on imporditud 
toor-roosuhkru rafineerimine, ning
(b) mis ei ühenda imporditud toor-
roosuhkru rafineerimist ühegi teise 
suhkruga seotud tegevusega.
Tootmisüksust, mis rafineeris vähemalt 15 
000 tonni imporditud toor-roosuhkrut 
2004/2005. turustusaastal, koheldakse 
samuti täiskoormusega 
rafineerimistehasena.

Or. en

Muudatusettepanek 2183
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – IV osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Täiskasvanud veised” – vähemalt 8 kuu 2. „Täiskasvanud veised” – vähemalt 12 



PE494.489v01-00 52/89 AM\909523ET.doc

ET

vanused veised. kuu vanused veised.

Or. en

Muudatusettepanek 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – IV osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Täiskasvanud veised” – vähemalt 8 kuu
vanused veised.

2. „Täiskasvanud veised” – vähemalt 12 
kuu vanused veised.

Or. pl

Selgitus

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny. 
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Muudatusettepanek 2185
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – IV osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Täiskasvanud veised” – vähemalt 8 kuu
vanused veised.

2. „Täiskasvanud veised” – vähemalt 12 
kuu vanused veised.

Or. lt
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Muudatusettepanek 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Mesi” on looduslik magus aine, mida 
valmistavad Apis mellifera mesilased 
taimede nektarist, elusate taimeosade 
eritistest või elusatest taimeosadest 
toituvate putukate eritistest, mida 
mesilased koguvad, muundavad teatavate 
endast pärit olevate ainetega ühendamise 
teel, sadestavad, veetustavad ja ladustavad 
ning jätavad meekärgedesse küpsema ja 
valmima.

1. „Mesi” on looduslik magus aine, mida 
valmistavad Apis mellifera mesilased 
taimede nektarist, elusate taimeosade 
eritistest või elusatest taimeosadest 
toituvate putukate eritistest, mida 
mesilased koguvad, muundavad teatavate 
endast pärit olevate ainetega ühendamise 
teel, sadestavad, veetustavad ja ladustavad 
ning jätavad meekärgedesse küpsema ja 
valmima. Mesi koosneb peamiselt eri 
suhkrutest, eelkõige fruktoosist ja 
glükoosist, ning muudest ainetest nagu 
orgaanilised happed, ensüümid ja mee 
kogumisel saadud tahked osakesed, 
sealhulgas õietolm, kuid ühtki neist 
ainetest ja osakestest ei saa käsitleda mee 
koostisosana.

Or. es

Muudatusettepanek 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „Mesi” on looduslik magus aine, mida 
valmistavad Apis mellifera mesilased 
taimede nektarist, elusate taimeosade 
eritistest või elusatest taimeosadest 
toituvate putukate eritistest, mida 
mesilased koguvad, muundavad teatavate 
endast pärit olevate ainetega ühendamise 
teel, sadestavad, veetustavad ja ladustavad 
ning jätavad meekärgedesse küpsema ja 

1. „Mesi” on looduslik magus aine, mida 
valmistavad Apis mellifera mesilased 
taimede nektarist, elusate taimeosade 
eritistest või elusatest taimeosadest 
toituvate putukate eritistest, mida 
mesilased koguvad, muundavad teatavate 
endast pärit olevate ainetega ühendamise 
teel, sadestavad, veetustavad ja ladustavad 
ning jätavad meekärgedesse küpsema ja 
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valmima. valmima. Mesi koosneb peamiselt eri 
suhkrutest, eelkõige fruktoosist ja 
glükoosist, ning muudest ainetest nagu 
orgaanilised happed, ensüümid ja mee 
kogumisel saadud tahked osakesed, 
sealhulgas õietolm, kuid ühtki neist 
ainetest ja osakestest ei saa käsitleda mee 
koostisosana.

Or. es

Selgitus

Mee määratluse muudatusettepanek teeb toote kirjelduse üksikasjalikumaks. Eraldi tuleb 
nimetada mee koostisesse kuuluvad peamised ained.

Muudatusettepanek 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Mesindustooted” on mesi, mesilasvaha, 
mesilaspiim, taruvaik või õietolm.

2. „Mesindustooted” on mesi, mesilasvaha, 
mesilaspiim, taruvaik ja õietolm.

„Mesilasvaha” on lipiidne looduslik aine, 
mida saadakse Apis mellifera töömesilaste 
vahanäärmete eritisest ja kasutatakse 
meekärgede ehitamisel.
„Mesilaspiim” on looduslik aine, Apis 
mellifera amm-mesilaste ülalõua- ja 
neelunäärmete nõre, mis on mõeldud 
vastsete ja mesilasema toiduks ning 
millele ei tohi olla lisatud ühtki teist ainet.
„Taruvaik” on teatavatelt taimedelt 
kogutud ja Apis mellifera töömesilaste 
töödeldud aine, millele mesilased lisavad 
oma eritisi (peamiselt vaha ja 
süljenäärmete nõret), et saada sellest 
mörti.
„Õietolm” on kompaktne, enam-vähem 
kerakujuline aine, mida saadakse lillede 
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tolmuterade kokkukleepimisest nektari, 
süljenõre ja Apis mellifera töömesilaste 
kolmanda jalapaari mehaanilise tegevuse 
abil ning mida kogutakse ja kujundatakse 
õietolmupallideks, mida saab tarusse viia 
ja seal hoida, ning millele ei tohi olla 
lisatud ühtki teist ainet.
„Suir” on mesilaste poolt 
kärjekannudesse paigutatud 
õietolmupallid, mis tänu ensüümidele ja 
mikroorganismidele on läbinud teatavad 
looduslikud protsessid; suir võib olla 
kaetud meega.

Or. es

Selgitus

Mesindustoodete määratlemine on ülioluline.

Muudatusettepanek 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „Mesindustooted” on mesi, mesilasvaha, 
mesilaspiim, taruvaik või õietolm.

2. „Mesindustooted” on mesi, mesilasvaha, 
mesilaspiim, taruvaik ja õietolm.

Or. es

Muudatusettepanek 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mesindustoodete määratlused tuleks 
kehtestada ELi tasandil.
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– Mesilaspiim:
looduslik aine, Apis mellifera amm-
mesilaste ülalõua- ja neelunäärmete nõre. 
Seda värsket, looduslikku ja töötlemata 
ainet kasutatakse peamiselt vastsete ja 
mesilasema toitmiseks. See võib olla 
filtreeritud (mitte ultrafiltreeritud), kuid 
ühtki muud ainet ei tohi olla lisatud.
– Õietolmutombud:
Apis mellifera töömesilaste kogutud ja 
kokkusurutud õietolmuterad, mis 
kleebitakse nende tagajalgadele mee 
ja/või nektari ja mesilaste näärmenõrede 
abil. See looduslik, lisaainevaba toode on 
mesilaspere valguallikas ning seda 
kogutakse taru sissekäigu juures.
– Suir:
õietolmutombud, mille mesilased suruvad 
kärjekannudesse ja milles toimuvad 
looduslikud protsessid, mille tulemusel 
tekivad ensüümid ja kommensaalne 
mikrofloora. Amm-mesilased kasutavad 
seda vastsete toitmiseks. See ei tohi 
sisaldada mingeid lisaaineid. välja 
arvatud kärjekannude vaha.
– Mesilasvaha:
aine, mis koosneb üksnes Apis mellifera 
töömesilaste vahanäärmete eritisest ja 
mida kasutatakse meekärgede ehitamisel.
– Taruvaik:
eranditult looduslikku ja taimset päritolu 
vaik, mida Apis mellifera töömesilased 
koguvad teatavatelt taimedelt ja millele 
mesilased lisavad oma eritisi (peamiselt 
vaha ja süljenäärmete nõret), et saada 
sellest taru kaitseainet.
– Mesilasmürk:
mesilase mürginäärme nõre, mida 
mesilased kasutavad taru kaitsmiseks 
ründajate vastu.

Or. en
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Muudatusettepanek 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mesindustoodete määratlused
– Mesilaspiim:
looduslik aine, Apis mellifera amm-
mesilaste ülalõua- ja neelunäärmete nõre. 
Seda värsket, looduslikku ja töötlemata 
ainet kasutatakse peamiselt vastsete ja 
mesilasema toitmiseks. See võib olla 
filtreeritud (mitte ultrafiltreeritud), kuid 
ühtki muud ainet ei tohi olla lisatud.
– Õietolmutombud:
Apis mellifera töömesilaste kogutud ja 
kokkusurutud õietolmuterad, mis 
kleebitakse nende tagajalgadele mee 
ja/või nektari ja mesilaste näärmenõrede 
abil. See looduslik, lisaainevaba toode on 
mesilaspere valguallikas ning seda 
kogutakse taru sissekäigu juures.
– Suir:
õietolmutombud, mille mesilased suruvad 
kärjekannudesse ja milles toimuvad 
looduslikud protsessid, mille tulemusel 
tekivad ensüümid ja kommensaalne 
mikrofloora. Amm-mesilased kasutavad 
seda vastsete toitmiseks. See ei tohi 
sisaldada mingeid lisaaineid. välja 
arvatud kärjekannude vaha.
– Mesilasvaha:
aine, mis koosneb üksnes Apis mellifera 
töömesilaste vahanäärmete eritisest ja 
mida kasutatakse meekärgede ehitamisel.
– Taruvaik:
eranditult looduslikku ja taimset päritolu 
vaik, mida Apis mellifera töömesilased 
koguvad teatavatelt taimedelt ja millele 
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mesilased lisavad oma eritisi (peamiselt 
vaha ja süljenäärmete nõret), et saada 
sellest taru kaitseainet.
– Mesilasmürk:
mesilase mürginäärme nõre, mida 
mesilased kasutavad taru kaitsmiseks 
ründajate vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mesindustoodete määratlused
– Mesilaspiim:
looduslik aine, Apis mellifera amm-
mesilaste ülalõua- ja neelunäärmete nõre. 
Seda värsket, looduslikku ja töötlemata 
ainet kasutatakse peamiselt vastsete ja 
mesilasema toitmiseks. See võib olla 
filtreeritud (mitte ultrafiltreeritud), kuid 
ühtki muud ainet ei tohi olla lisatud.
– Õietolmutombud:
Apis mellifera töömesilaste kogutud ja 
kokkusurutud õietolmuterad, mis 
kleebitakse nende tagajalgadele mee 
ja/või nektari ja mesilaste näärmenõrede 
abil. See looduslik, lisaainevaba toode on 
mesilaspere valguallikas ning seda 
kogutakse taru sissekäigu juures.
– Suir:
õietolmutombud, mille mesilased suruvad 
kärjekannudesse ja milles toimuvad 
looduslikud protsessid, mille tulemusel 
tekivad ensüümid ja kommensaalne 
mikrofloora. Amm-mesilased kasutavad 
seda vastsete toitmiseks. See ei tohi 
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sisaldada mingeid lisaaineid. välja 
arvatud kärjekannude vaha.
– Mesilasvaha:
aine, mis koosneb üksnes Apis mellifera 
töömesilaste vahanäärmete eritisest ja 
mida kasutatakse meekärgede ehitamisel.
– Taruvaik:
eranditult looduslikku ja taimset päritolu 
vaik, mida Apis mellifera töömesilased 
koguvad teatavatelt taimedelt ja millele 
mesilased lisavad oma eritisi (peamiselt 
vaha ja süljenäärmete nõret), et saada 
sellest taru kaitseainet.
– Mesilasmürk:
mesilase mürginäärme nõre, mida 
mesilased kasutavad taru kaitsmiseks 
ründajate vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. „Mesilasvaha” on lipiidne looduslik 
aine, mida saadakse Apis mellifera 
töömesilaste vahanäärmete eritisest ja 
kasutatakse meekärgede ehitamisel.

Or. es

Muudatusettepanek 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. „Mesilaspiim” on looduslik aine, Apis 
mellifera amm-mesilaste ülalõua- ja 
neelunäärmete nõre, mis on mõeldud 
vastsete ja mesilasema toiduks ning 
millele ei tohi olla lisatud ühtki teist ainet.

Or. es

Muudatusettepanek 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. „Taruvaik” on teatavatelt taimedelt 
kogutud ja Apis mellifera töömesilaste 
töödeldud aine, millele mesilased lisavad 
oma eritisi (peamiselt vaha ja 
süljenäärmete nõret), et saada sellest 
mörti.

Or. es

Muudatusettepanek 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. „Õietolm” on kompaktne, enam-
vähem kerakujuline aine, mida saadakse 
lillede tolmuterade kokkukleepimisest 
nektari, süljenõre ja Apis mellifera 
töömesilaste kolmanda jalapaari 
mehaanilise tegevuse abil ning mida 
kogutakse ja kujundatakse 
õietolmupallideks, mida saab tarusse viia 
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ja seal hoida, ning millele ei tohi olla 
lisatud ühtki teist ainet.

Or. es

Muudatusettepanek 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – VIII osa – punkt 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. „Suir” on mesilaste poolt 
kärjekannudesse paigutatud 
õietolmupallid, mis tänu ensüümidele ja 
mikroorganismidele on läbinud teatavad 
looduslikud protsessid; suir võib olla 
kaetud meega.

Or. es

Muudatusettepanek 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
III a lisa (uus)

III a lisa

ARTIKLIS 20A OSUTATUD ELi RÜMPADE KLASSIFITSEERIMISSKAALAD

A. ELi täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaala

I. Mõisted

Kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. „rümp” – tapetud looma terve keha pärast veretustamist, siseelundite eemaldamist ja 
nülgimist;

2. „poolrümp” – toode, mis on saadud punktis 1 osutatud rümba sümmeetrilisel 
poolitamisel piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide keskkohti ning läbi rinnaku ja 
vaagnaliiduse keskkoha.
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II. Kategooriad

Rümbad jagatakse järgmistesse kategooriatesse:

A: kuni kaheaastaste noorte kastreerimata isasloomade rümbad;
B: muude kastreerimata isasloomade rümbad;
C: kastreeritud isasloomade rümbad;
D: poeginud emasloomade rümbad;
E: muude emasloomade rümbad.

III. Klassifitseerimine

Rümpade klassifitseerimisel hinnatakse järgmist:

1. Lihakust, mis on määratletud järgmiselt:

Rümba piirkondade, eelkõige selle oluliste osade (taga-, selja- ja abaosa) areng

Lihakusklass Kirjeldus
S 
Super

Kõik profiilid äärmiselt kumerad; erakordselt hea lihaste areng 
(topeltlihaselisus)

E 
Kõrgem

Kõik rümba piirkonnad kumerad kuni väga kumerad; erakordselt hea 
lihaste areng

U 
Väga hea

Rümba piirkonnad tervikuna ümarad; väga hea lihaste areng

R 
Hea

Rümba piirkonnad tervikuna lamedad; hea lihaste areng

O 
Rahuldav

Rümba piirkonnad lamedad kuni nõgusad; keskmine lihaste areng

P 
Nõrk

Kõik rümba piirkonnad nõgusad kuni väga nõgusad; nõrk lihaste 
areng

2. Rasvasus, mis on määratletud järgmiselt:

Rasva hulk rümba välispinnal ja rinnaõõnes

Rasvasusklass Kirjeldus
1 
väga õhuke

Ilma rasvakihita või väga õhukese rasvakihiga

2 
õhuke

Õhuke rasvakiht, lihased peaaegu kõikjal nähtavad

3 
keskmine

Lihased peaaegu kõikjal rasvaga kaetud, välja arvatud taga- ja 
abaosas, õhuke rasvaladestus rinnaõõnes

4
paks

Lihased rasvaga kaetud, kuid taga- ja abaosas veel osaliselt 
nähtavad, selgesti nähtavad rasvaladestused rinnaõõnes

5 Kogu rümp rasvaga kaetud; tugevad rasvaladestused rinnaõõnes
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väga paks

Liikmesriikidel on lubatud jagada iga punktides 1 ja 2 ette nähtud klass maksimaalselt 
kolmeks alamklassiks.

B. ELi searümpade klassifitseerimisskaala

I. Määratlus

„rümp” – tapetud sea terve või keskjoont mööda jagatud keha, mis on veretustatud ja 
puhastatud siseelunditest.

II. Klassifitseerimine

Rümbad klassifitseeritakse vastavalt nende hinnangulisele tailihasisaldusele ning jagatakse 
järgmistesse klassidesse:

Klassid Tailihasisaldus protsendina rümba massist
S vähemalt 60 (*)
E vähemalt 55
U vähemalt 50, kuid alla 55
R vähemalt 45, kuid alla 50
O vähemalt 40, kuid alla 45
P vähem kui 40
(*) [Liikmesriigid võivad kehtestada oma territooriumil tapetud sigade jaoks S-tähega 
tähistatud eraldi kvaliteediklassi, kui tailiha sisaldus on 60 % või rohkem.]

C. ELi lambarümpade klassifitseerimisskaala

I. Määratlus

Seoses mõistetega „rümp” ja „poolrümp” kohaldatakse punktis A.I sätestatud määratlusi.

II. Kategooriad

Rümbad jagatakse järgmistesse kategooriatesse:

A: alla 12-kuuliste lammaste rümbad;
B: muude lammaste rümbad.

III. Klassifitseerimine

1. Rümpade klassifitseerimisel kohaldatakse punkti A alapunkti III sätteid mutatis 
mutandis. Siiski asendatakse punktis A.III.1 ning A.III.2 esitatud tabeli 3. ja 4. reas sõna 
"tagaosa" sõnaga "tagaveerand".

2. Erandina punktist 1 võib vähem kui 13 kg kaaluvate tallerümpade puhul komisjon 
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rakendusaktidega, mis on vastu võetud ilma artikli 162 lõigetes 2 või 3 osutatud menetlust 
kohaldamata, lubada liikmesriikidel kasutada klassifitseerimisel järgmisi kriteeriume:

(a) rümba kaal;
(b) liha värvus;
(c) rasvaladestus.

Or. en

Muudatusettepanek 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
III a lisa (uus)

III a LISA 

ARTIKLIS 101H OSUTATUD SUHKRU, ISOGLÜKOOSI JA INULIINISIIRUPI 
RIIKLIKUD JA PIIRKONDLIKUD TOOTMISKVOODID

(tonnides)

Liikmesriik või piirkond 
(1)

Suhkur 
(2) 

Isoglükoos 
(3) 

Inuliinisiirup 
(4) 

Belgia 676 235.0 114 580.2 0
Bulgaaria 0 89 198.0
Tšehhi Vabariik 372 459.3
Taani 372 383.0
Saksamaa 2 898 255.7 56 638.2
Iirimaa 0
Kreeka 158 702.0 0
Hispaania 498 480.2 53 810.2
Prantsusmaa (emamaa) 3 004 811.15 0
Prantsusmaa 
ülemeredepartemangud

432 220.05

Itaalia 508 379.0 32 492.5
Läti 0
Leedu 90 252.0
Ungari 105 420.0 220 265.8
Madalmaad 804 888.0 0 0
Austria 351 027.4
Poola 1 405 608.1 42 861.4
Portugal (mandriosa) 100 000.0 12 500.0
Assooride autonoomne piirkond 9 953.0
Rumeenia 104 688.8 0
Sloveenia 0
Slovakkia 112 319.5 68 094.5
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Soome 80 999.0 0
Rootsi 293 186.0
Ühendkuningriik 1 056 474.0 0

KOKKU 13 336 741.2 690 440.8 0

Or. pt

Muudatusettepanek 2200
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
III a lisa (uus)

III a LISA

ARTIKLIS 101H OSUTATUD SUHKRU, ISOGLÜKOOSI JA INULIINISIIRUPI 
RIIKLIKUD JA PIIRKONDLIKUD TOOTMISKVOODID

(tonnides)

Liikmesriik või piirkond 2014/15 2015/16
Suhkur Isoglükoos Inuliinisiir

up
Suhkur Isoglükoos Inuliinisiir

up
Belgia 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Bulgaaria 0 89198,0 0 93657,9
Tšehhi Vabariik 372,459,3 372,459,3
Taani 372,383,0 372,383,0
Saksamaa 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Iirimaa 0 0
Kreeka 158702,0 0 158702,0 0
Hispaania 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Prantsusmaa (emamaa) 3004811,15 0 3004811,15 0
Prantsusmaa 
ülemeredepartemangud

432220,05 432220,05

Itaalia 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Läti 0 0
Leedu 90252,0 90252,0
Ungari 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Madalmaad 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austria 351027,4 351027,4
Poola 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portugal (mandriosa) 0 12500,0 0 13125
Assooride autonoomne 
piirkond

9953,0 9953,0

Rumeenia 104688,8 0 104688,8 0
Sloveenia 0 0
Slovakkia 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Soome 80999,0 0 80999,0
Rootsi 293186,0 293186,0
Ühendkuningriik 1056474,0 0 1056474,0
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Kokku 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Liikmesriik või piirkond 2016/17 2017/18
Suhkur Isoglükoos Inuliinisiir

up
Suhkur Isoglükoos Inuliinisiir

up
Belgia 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Bulgaaria 0 98340,8 0 103257,8
Tšehhi Vabariik 372,459,3 372,459,3
Taani 372,383,0 372,383,0
Saksamaa 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Iirimaa 0 0
Kreeka 158702,0 0 158702,0 0
Hispaania 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
Prantsusmaa (emamaa) 3004811,15 0 3004811,15 0
Prantsusmaa 
ülemeredepartemangud

432220,05 432220,05

Itaalia 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Läti 0 0
Leedu 90252,0 90252,0
Ungari 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Madalmaad 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austria 351027,4 351027,4
Poola 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portugal (mandriosa) 0 13781,25 0 14470,3
Assooride autonoomne 
piirkond

9953,0 9953,0

Rumeenia 104688,8 0 104688,8 0
Sloveenia 0 0
Slovakkia 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Soome 80999,0 80999,0
Rootsi 293186,0 293186,0
Ühendkuningriik 1056474,0 1056474,0
Kokku 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

Liikmesriik või piirkond 2018/19 2019/2020
Suhkur Isoglükoos Inuliinisiir

up
Suhkur Isoglükoos Inuliinisiir

up
Belgia 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Bulgaaria 0 108420,7 0 113841,8
Tšehhi Vabariik 372,459,3 372,459,3
Taani 372,383,0 372,383,0
Saksamaa 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Iirimaa 0 0
Kreeka 158702,0 0 158702,0 0
Hispaania 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Prantsusmaa (emamaa) 3004811,15 0 3004811,15 0
Prantsusmaa 
ülemeredepartemangud

432220,05 432220,05

Itaalia 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Läti 0 0
Leedu 90252,0 90252,0
Ungari 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Madalmaad 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austria 351027,4 351027,4
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Poola 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portugal (mandriosa) 0 15193,8 0 15953,5
Assooride autonoomne 
piirkond

9953,0 9953,0

Rumeenia 104688,8 0 104688,8 0
Sloveenia 0 0
Slovakkia 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Soome 80999,0 80999,0
Rootsi 293186,0 293186,0
Ühendkuningriik 1056474,0 1056474,0
Kokku 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. en

Selgitus

Ilma tootmiskvootideta moodustab isoglükoos töötlevas toiduainetetööstuses hinnanguliselt 
umbes 50% kõigi magusainete kasutamisest. Juhul kui kvoodisüsteemi 2019/2020. 
turustusaastast enam ei kohaldata, on mõistlik kehtestada turu jaoks järkjärgulise lõpetamise 
ajavahemik. Vältimaks tõsiseid häireid turgudel ja tõrkeid varustamises ning kergendamaks 
turgude sujuvat kohanemist (pehme maandumine), tuleks isoglükoosikvoote suurendada 5% 
võrra aastast 2014/2015 kuni aastani 2019/2020.

Muudatusettepanek 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
IV a lisa (uus)

IV a lisa

Artiklis 20 r viidatud riiklikud kvoodid

Riiklikud kvoodid: kogused (tonnides) 12-kuulise ajavahemiku ja liikmesriigi kohta:

Liikmesrii
k 

2014/2015 kuni 
2019/2020

BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
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ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Selgitus

See lisa on kooskõlas piimakvootide säilitamist taotlevate muudatusettepanekutega. 
Hispaania riiklikku kvooti on kohandatud, et katta sisetarbimisest tulenevat nõudlust.

Muudatusettepanek 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
IV a lisa (uus)

IV a lisa

Riiklikud piimakvoodid
(tonnides)

Liikmesriik 2014/2015 kuni 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
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CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Selgitus

Teeme ettepaneku säilitada piimakvoodid 2019/2020. turustusaastani. Seetõttu on vaja lisada 
käesolev lisa riiklike kvootidega.

Muudatusettepanek 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
IV a lisa (uus)

IV a LISA

Riiklikud kvoodid: kogused (tonnides) 12-kuulise ajavahemiku ja liikmesriigi kohta

Liikmesrii
k
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Belgia 3 602 114.91
0

Bulgaaria 1 049 517.61
6

Tšehhi 
Vabariik

2 935 144.85
7

Taani 4 847 909.47
3

Saksamaa 30 318 928.7
50

Eesti 692 926.049
Iirimaa 5 784 422.23

6
Kreeka 879 614.757
Hispaania 6 557 555.44

5
Prantsus
maa

26 371 231.2
77

Itaalia 11 288 542.8
66

Küpros 155 658.792
Läti 781 132.698
Leedu 1 827 638.98

1
Luksembu
rg

292 754.310

Ungari 2 133 404.52
1

Malta 52 205.729
Madalma
ad

12 050 492,6
55

Austria 2 992 728.48
8

Poola 10 055 797,0
56

Portugal 2 088 904.54
6

Rumeenia 3 277 196.47
8

Sloveenia 618 173.380
Slovakkia 1 115 756.22



AM\909523ET.doc 71/89 PE494.489v01-00

ET

1
Soome 2 619 044.22

0
Rootsi 3 594 029.65

8
Ühendku
ningriik

15 896 704.5
66

Or. pt

Muudatusettepanek 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – I osa – I punkt – lõige 2 – punkt B – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B) Z-kategooria: üle 8 kuu, kuid alla 12 
kuu vanused veised

B) Z-kategooria: üle 8 kuu, kuid mitte üle
12 kuu vanused veised

Or. it

Muudatusettepanek 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – II osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tegelik alkoholisisaldus on pärast VII 
lisa I osa punktis B nimetatud menetluse 
läbimist või ilma selleta vähemalt 8,5 
mahuprotsenti, kui vein on saadud ainult 
käesoleva lisa liites osutatud 
viinamarjakasvatusvööndites A ja B 
korjatud viinamarjadest, ja vähemalt 9 
mahuprotsenti teistest 
viinamarjakasvatusvöönditest korjatud

a) tegelik alkoholisisaldus on pärast VII 
lisa I osa punktis B nimetatud menetluse 
läbimist või ilma selleta vähemalt 4,5 
mahuprotsenti:



PE494.489v01-00 72/89 AM\909523ET.doc

ET

viinamarjade puhul;

Or. en

Selgitus

Kehtiva ühise turukorralduse kohaselt peab veinina turustatava toote alkoholisisaldus olema 
vähemalt 8,5 mahuprotsenti. Alkoholisisalduse miinimummäära on vähendatud 4,5 
mahuprotsendini nende veinide jaoks, millel on kaitstud päritolunimetus või kaitstud 
geograafiline tähis ja mis on looduslikult toodetud sellisel viisil, et nad sisaldaksid vähem 
alkoholi või mille alkoholisisaldust on vaid veidi vähendatud eesmärgiga korrigeerida 
lõpptoote alkoholisisaldust. See eristamine ei ole enam õigustatud – alkoholisisaldus ei ole 
kvaliteeditegur. Piirmäära kaotamine võimaldaks uuendustegevust madala 
alkoholisisaldusega veinide vallas ja annaks ELi tootjatele võimaluse konkureerida üleilmselt 
areneval turul.

Muudatusettepanek 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – II osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegelik alkoholisisaldus on vähemalt 
4,5 mahuprotsenti. Seda erandina muidu 
kehtivast minimaalsest 
alkoholisisaldusest, kui veinil on kaitstud 
päritolunimetus või kaitstud geograafiline 
tähis, olgu see valmistatud VII lisa I osa 
punktis B täpsustatud menetlusel või 
mitte;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – II osa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina punktist b kuuluvad „Tokaji Erandina punktist a kuuluvad „Tokaji 
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eszencia” ja „Tokajská esencia” veinide 
hulka.

eszencia” ja „Tokajská esencia” veinide 
hulka.

Or. en

Muudatusettepanek 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – II osa – punkt 1 – lõik 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Vähendatud alkoholisisaldusega vein” 
on vein lõikes 1 toodud määratluse 
tähenduses, mille alkoholisisaldust on 
vähendatud artikli 60 lõikes 4 lubatud 
tehniliste vahenditega ja mille 
miinimumalkoholisisaldus on 0,5 
mahuprotsenti.
„Alkoholivabaks muudetud vein” on vein 
lõikes 1 toodud määratluse tähenduses, 
mille alkoholisisaldust on vähendatud 
artikli 60 lõikes 4 lubatud tehniliste 
vahenditega nii, et see on alla 0,5 
mahuprotsendi.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiga hõlbustada vähendatud alkoholisisaldusega ja alkoholivabaks muudetud veinide 
turu arengut tuleks kehtestada uued kategooriad veinile, mis on toodetud madalama 
alkoholisisalduse saavutamiseks ette nähtud tehnoloogiatega – vähendatud 
alkoholisisaldusega vein ja alkoholivabaks muudetud vein. Nende kategooriate kehtestamine 
võimaldaks turustada nimetatud tehnoloogiate abil toodetud veine vähendatud 
alkoholisisaldusega veini või alkoholivabaks muudetud veini nime all ja tooks sellesse olulisse 
valdkonda selgust ning valikuvõimalusi tarbijatele, toetades samas uuenduslikkust ja 
majanduskasvu.

Muudatusettepanek 2209
Astrid Lulling
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – II osa – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a) „Crémant” on kaitstud 
päritolunimetuse või kolmanda riigi 
geograafilise tähisega valge või roosa 
kvaliteetvahuvein, mis on toodetud 
järgmisi tingimusi järgides: 
a) viinamarjad on koristatud käsitsi;
b) vein on tehtud virdest, mis on saadud 
tervete või seemneteta viinamarjade 
pressimisel. 150 kg viinamarjade kohta ei 
tohi tulla rohkem kui 100 liitrit virret;
c) maksimaalne vääveldioksiidi sisaldus ei 
ületa 150 mg/l;
d) suhkrusisaldus on alla 50 g/l;
e) veinis tekkis süsihappegaas pudelis 
järelkääritamisel;
f) veini on hoitud ühes ja samas ettevõttes 
pidevalt kontaktis settega vähemalt 
üheksa kuud alates kuvee valmistamisest;
g) sete on eraldatud veinist dégorgement-
meetodil.
Nimetus „Crémant” märgitakse 
kvaliteetvahuveini sildile koos kaitstud 
päritolunimetuse või asjaomase kolmanda 
riigi geograafilise tähisega seotud 
piiritletud ala aluseks oleva geograafilise 
üksuse nimega.
Esimese lõigu punkti a ega teist lõiku ei 
kohaldata tootjate suhtes, kelle nimetust 
"crémant" sisaldav kaubamärk on 
registreeritud enne 1. märtsi 1986.

Or. fr

Selgitus

Need mõisted kujutavad endast põhielemente, mis tuleb kehtestada põhiõigusaktiga.
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Muudatusettepanek 2210
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – III osa – lõige 2 – punkt a – alapunkt xiv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xiv a) kohupiim;

Or. en

Muudatusettepanek 2211
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – III osa – lõige 2 – punkt a – alapunkt xiv b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xiv b) hapukoor;

Or. en

Muudatusettepanek 2212
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – III osa – lõige 2 – punkt a – alapunkt xiv c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xiv c) rjaženka (konkreetse läti toote 
nimetus);

Or. en

Muudatusettepanek 2213
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – III osa – lõige 2 – punkt a – alapunkt xiv d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

xiv d) rūgušpiens (konkreetse läti toote 
nimetus).

Or. en

Muudatusettepanek 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – V osa – II jagu – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kodulinnuliha turustatakse ühes 
järgmistest seisunditest:
– värske,
– külmutatud,
– kiirkülmutatud.

Or. es

Selgitus

On vaja lisada märge seisundite kohta, milles kodulinnuliha turustatakse, nagu seda on 
tehtud määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisas. See nõue on üks põhilisi tarbijate poolt 
soovitud elemente.

Muudatusettepanek 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
VI a lisa (uus) – V a osa (uus)

Parlamendi ettepanek

VI lisa – V a osa (uus)

V a osa. Liigi Gallus gallus kanade munad
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I. Reguleerimisala

(1) Käesolevat osa kohaldatakse ühenduses toodetud, kolmandatest riikidest imporditud või 
ühendusest eksportimiseks ettenähtud munade turustamisele ühenduse sees.

(2) Liikmesriigid võivad kehtestada erandeid käesoleva lisa käesolevas osas sätestatud 
nõuetest, välja arvatud III punkti alapunktis 3 sätestatud nõudest, munade puhul, mille 
tootja müüb otse lõpptarbijale:

a) tootmiskohas või

b) kohalikul turul või lävemüüki kasutades asjaomase liikmesriigi tootmispiirkonnas.

Kui tehakse selline erand, peab iga tootja saama valida, kas kohaldada seda erandit või 
mitte. Kui kõnealust erandit kohaldatakse, ei või kasutada kvaliteedi- ja kaaluklassidesse 
liigitamist.

Liikmesriik võib vastavalt siseriiklikule õigusele kehtestada määratlused mõistetele 
„kohalik turg”, „lävemüük” ja „tootmispiirkond”.

II. Kvaliteedi- ja kaaluklassidesse liigitamine

(1) Munad liigitatakse järgmistesse kvaliteediklassidesse:

– A-klass ehk värsked munad,
– B-klass.

(2) A-klassi munad liigitatakse ka kaalu järgi. Kaalu järgi liigitamist ei nõuta siiski munade 
puhul, mis tarnitakse toiduainetetööstusele ja väljapoole toiduainetetööstust.

(3) B-klassi mune tarnitakse ainult toiduainetööstusele ja muule kui toiduainetetööstusele.

III. Munade märgistamine

(1) A-klassi munad märgistatakse tootjakoodiga.

B-klassi munad märgistatakse tootjakoodi ja/või mõne muu viitega.

Liikmesriigid võivad anda sellest nõudest vabastuse B-klassi munade puhul, kui need 
munad turustatakse üksnes nende territooriumil.

(2) Punkti 1 kohane munade märgistamine toimub tootmiskohas või esimeses 
pakkimiskeskuses, kuhu munad tarnitakse.

(3) Asjaomase liikmesriigi tootmispiirkonna kohalikul turul tootjalt otse lõpptarbijale 
müüdavad munad märgistatakse vastavalt punktile 1.

Liikmesriigid võivad kõnealusest nõudest vabastada tootjad, kellel on kuni 50 munakana, 
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tingimusel et müügikohas on märgitud kõnealuse tootja nimi ja aadress.

IV. Munade import

(1) Komisjon hindab ilma artikli 162 lõigete 2 või 3 rakendamiseta vastuvõetud 
rakendusaktide abil ja asjaomaste riikide taotlusel eksportivates kolmandates riikides 
kohaldatavaid munade turustusnorme. Kõnealune hindamine hõlmab ka 
märgistamiseeskirju, tootmisviise ja kontrolle ning rakendamist. Kui komisjon leiab, et 
kohaldatavad eeskirjad pakuvad piisavalt ühenduse õigusaktidega võrdväärseid tagatisi, 
märgistatakse asjaomastest riikidest imporditud munad tootjakoodiga võrdväärse 
tunnusnumbriga. 

(2) Vajaduse korral peab komisjon ilma artikli 162 lõigete 2 või 3 rakendamiseta 
vastuvõetud rakendusaktide abil asjaomaste kolmandate riikidega läbirääkimisi, mille 
eesmärk on leida kohased viisid punktis 1 osutatud tagatiste pakkumiseks ja kõnealuseid 
tagatisi käsitlevate lepingute sõlmimine. 

(3) Kui piisavaid tagatisi eeskirjade võrdväärsuse kohta ei pakuta, märgistatakse 
asjaomasest kolmandast riigist imporditud munad koodiga, mille abil on võimalik kindlaks 
teha päritoluriik, ja viitega sellele, et tootmisviis on „kindlaks määramata”. 

Or. fr

Muudatusettepanek 2216
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – VI osa – tabel – osa A

Komisjoni ettepanek

Rasva grupp Müüginimetused Tootekategooriad

Mõisted Tootekategooria lisakirjeldus, milles märgitakse 
ära rasva massiprotsent

A. Piimarasvad 1. Või Toode, mille piimarasvasisaldus on üle 80 % ja 
alla 90 %, maksimaalne veesisaldus on 16 % ja 
maksimaalne rasvata piima kuivainesisaldus 
2 %.

Tahked, plastsed, peamiselt vesi-õlis-
tüüpi emulsioonidena tooted, mida 
saadakse üksnes piimast ja/või 
teatavatest piimatoodetest, mille olulise 
väärtusega koostisosa on rasv. 

2. Kolmveerandrasvane või (*) Toode, mis sisaldab vähemalt 60 %, aga mitte 
rohkem kui 62 % piimarasva.

Nendele toodetele võib siiski olla 
lisatud ka teisi nende valmistamiseks 
vajalikke aineid tingimusel, et neid 
aineid ei kasutata ühegi piima 
koostisosa täielikuks või osaliseks 
asendamiseks.

3. Poolrasvane või (**) Toode, mis sisaldab vähemalt 39 %, aga mitte 
rohkem kui 41 % piimarasva.

4. Piimarasvavõie X % Toode, mis võib sisaldada piimarasva 
järgmistes kontsentratsioonides:
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- alla 39 %;

- rohkem kui 41 %, kuid alla 60 %;

- rohkem kui 62 %, kuid alla 80 %.

Muudatusettepanek

Rasva grupp Müüginimetused Tootekategooriad

Mõisted Tootekategooria lisakirjeldus, milles märgitakse 
ära rasva massiprotsent

A. Piimarasvad 1. Või Toode, mille piimarasvasisaldus on üle 80 % ja 
alla 90 %, maksimaalne veesisaldus on 16 % ja 
maksimaalne rasvata piima kuivainesisaldus 
2 %.

Tahked, plastsed, peamiselt vesi-õlis-
tüüpi emulsioonidena tooted, mida 
saadakse üksnes piimast ja/või 
teatavatest piimatoodetest, mille olulise 
väärtusega koostisosa on rasv. Nendele 
toodetele võib siiski olla lisatud ka teisi 
nende valmistamiseks vajalikke aineid 
tingimusel, et neid aineid ei kasutata 
ühegi piima koostisosa täielikuks või 
osaliseks asendamiseks.

2. Või X % rasvasisaldusega Toode, mis sisaldab vähemalt 39 %, aga vähem 
kui 80 % piimarasva.

3. Piimarasvavõie X % Toode, mis sisaldab alla 39 % piimarasva.

Or. en

Selgitus

Lisatakse tabelisse VI lisa VI osa kuuenda lõigu punkti b järel.

Muudatusettepanek 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
VI a lisa (uus)

VI a lisa

Baasrasvasisaldus

Liikmesriik Baasrasvasisaldus (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
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DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Selgitus

Käesolev lisa baasrasvasisalduse kohta on vajalik, et viia tekst kooskõlla meie 
muudatusettepanekuga piimakvoodisüsteemi säilitamise kohta.

Muudatusettepanek 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
VI a lisa (uus)

VI A LISA

ARTIKLIS 105F VIIDATUD BAASRASVASISALDUS

Liikmesriik g/kg
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Belgia 36.91
Bulgaaria 39.10
Tšehhi Vabariik 42.10
Taani 43.68
Saksamaa 40.11
Eesti 43.10
Kreeka 36.10
Hispaania 36.37
Prantsusmaa 39.48
Iirimaa 35.81
Itaalia 36.88
Küpros 34.60
Läti 40.70
Leedu 39.90
Luksemburg 39.17
Ungari 38.50
Madalmaad 42.36
Austria 40.30
Poola 39.00
Portugal 37.30
Rumeenia 38.50
Sloveenia 41.30
Slovakkia 37.10
Soome 43.40
Rootsi 43.40
Ühendkuningriik 39.70

Or. pt

Muudatusettepanek 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – I osa – jagu B – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) värskete viinamarjade, kääriva 
viinamarjavirde ja kääriva toorveini puhul 

(a) värskete viinamarjade, kääriva 
viinamarjavirde ja kääriva toorveini puhul 
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sahharoosi, kontsentreeritud 
viinamarjavirde või puhastatud 
kontsentreeritud viinamarjavirde 
lisamisega;

kontsentreeritud viinamarjavirde või 
puhastatud kontsentreeritud 
viinamarjavirde lisamisega;

Or. pt

Muudatusettepanek 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – I osa – jagu B – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viinamarjavirde puhul sahharoosi,
kontsentreeritud viinamarjavirde või 
puhastatud kontsentreeritud 
viinamarjavirde lisamisega või osalise 
kontsentreerimise, sealhulgas 
pöördosmoosi teel;

(b) viinamarjavirde puhul kontsentreeritud 
viinamarjavirde või puhastatud 
kontsentreeritud viinamarjavirde 
lisamisega või osalise kontsentreerimise, 
sealhulgas pöördosmoosi teel;

Or. pt

Muudatusettepanek 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – I osa – jagu B – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sahharoosi lisamine, nagu on 
sätestatud punkti 1 alapunktides a ja b, 
võib toimuda ainult kuivsuhkurdamise 
teel ja üksnes järgmistes 
viinamarjakasvatusalades:

välja jäetud

a) viinamarjakasvatusvööndis A;
b) viinamarjakasvatusvööndis B;
c) viinamarjakasvatusvööndis C, välja 
arvatud viinamarjaistandused Itaalias, 
Kreekas, Hispaanias, Portugalis, 
Küprosel ja Prantsuse departemangudes 
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asuvad viinamarjaistandused, mis 
kuuluvad järgmiste piirkondade 
apellatsioonikohtute jurisdiktsiooni alla:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Eespool osutatud Prantsuse 
departemangude puhul võivad riiklikud 
ametiasutused siiski erandina lubada 
rikastamist kuivsuhkurdamise teel. 
Prantsusmaa teavitab selliste lubade 
andmisest viivitamata komisjoni ja teisi 
liikmesriike.

Or. pt

Muudatusettepanek 2222
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – I osa – jagu C – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ühe ja sama saaduse hapestamine ja 
rikastamine, välja arvatud komisjoni poolt 
delegeeritud õigusaktidega artikli 59 lõike 
1 kohaselt vastu võetavate erandite korral, 
ning hapestamine ja hapetustamine ei ole 
koos lubatud

7. Ühe ja sama saaduse hapestamine ja 
rikastamine, välja arvatud artikli 62 lõikes 
2 viidatud menetluse kohaselt vastu 
võetavate erandite korral, ning hapestamine 
ja hapetustamine ei ole koos lubatud.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku tingivad artiklite 59 ja 62 muudatused.
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Muudatusettepanek 2223
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – I osa – jagu D – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Punktides B ja C nimetatud menetlused, 
välja arvatud veini hapestamine ja 
hapetustamine, on lubatud üksnes siis, kui 
seda tehakse tingimuste alusel, mille 
komisjon määrab kindlaks delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artikli 59 lõikele 1
samal ajal, kui värsketest viinamarjadest, 
viinamarjavirdest, käärivast 
viinamarjavirdest või käärivast toorveinist 
tehakse vein või muu otsetarbimiseks 
mõeldud veinisektori jook, välja arvatud 
vahuvein või gaseeritud vahuvein, ja kui 
seda tehakse viinamarjakasvatusvööndis, 
kus kasutatud värsked viinamarjad on 
korjatud.

1. Punktides B ja C nimetatud menetlused, 
välja arvatud veini hapestamine ja 
hapetustamine, on lubatud üksnes siis, kui 
seda tehakse samal ajal, kui värsketest 
viinamarjadest, viinamarjavirdest, 
käärivast viinamarjavirdest või käärivast 
toorveinist tehakse vein või muu 
otsetarbimiseks mõeldud veinisektori jook, 
välja arvatud vahuvein või gaseeritud 
vahuvein, ja kui seda tehakse 
viinamarjakasvatusvööndis, kus kasutatud 
värsked viinamarjad on korjatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 2224
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – I osa – jagu D – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Igast punktis 1, 2 ja 3 viidatud 
menetlusest tuleb teatada pädevatele 
asutustele. Sama nõuet kohaldatakse 
kontsentreeritud viinamarjavirde, 
puhastatud kontsentreeritud 
viinamarjavirde ja sahharoosi koguste 
suhtes, mida seoses oma 
ettevõtlustegevusega valdavad füüsilised 
või juriidilised isikud või isikute rühmad, 
eelkõige tootjad, villijad, töötlejad ja 

4. Igast punktis 1, 2 ja 3 viidatud 
menetlusest tuleb teatada pädevatele 
asutustele. Sama nõuet kohaldatakse 
kontsentreeritud viinamarjavirde, 
puhastatud kontsentreeritud 
viinamarjavirde ja sahharoosi koguste 
suhtes, mida seoses oma 
ettevõtlustegevusega valdavad füüsilised 
või juriidilised isikud või isikute rühmad, 
eelkõige tootjad, villijad, töötlejad ja 



AM\909523ET.doc 85/89 PE494.489v01-00

ET

hulgikauplejad, kelle komisjon määrab 
kindlaks delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artikli 59 lõikele 1, ning seda 
kohaldatakse samal ajal ja samas kohas kui 
värskete viinamarjade, viinamarjavirde, 
kääriva viinamarjavirde ja vaadiveini 
suhtes. Nende koguste teatamise võib 
asendada sissekandega kauba saabumise ja 
varude kasutamise registris.

hulgikauplejad, ning seda kohaldatakse 
samal ajal ja samas kohas kui värskete 
viinamarjade, viinamarjavirde, kääriva 
viinamarjavirde ja vaadiveini suhtes. 
Nende koguste teatamise võib asendada 
sissekandega kauba saabumise ja varude 
kasutamise registris.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku tingivad artiklite 59, 62 ja 68 muudatused.

Muudatusettepanek 2225
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – II osa – jagu C – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandast riigist pärineva veini segamine 
EList pärineva veiniga ning kolmandatest 
riikidest pärinevate veinide omavaheline 
segamine on ELi territooriumil keelatud.

1. „Kupaaž” tähendab eri päritolu, eri 
viinamarjasordist valmistatud, eri 
korjeaastate või eri kategooriate veini või 
veinivirde segamist.
2. Veini või viinamarjavirde eri 
kategooriatena käsitatakse:
a) punast veini, valget veini ja 
viinamarjavirdeid või veine, mis sobivad 
ühe kõnealusesse veinikategooriasse 
kuuluva veini valmistamiseks;
b) ilma kaitstud päritolunimetuseta ja/või 
geograafilise tähiseta veine, kaitstud 
päritolunimetusega veine ja kaitstud 
geograafilise tähisega veine ning 
viinamarjavirdeid või veine, mis sobivad 
ühe kõnealusesse veinikategooriasse 
kuuluva veini valmistamiseks.
Käesoleva lõike kohaldamisel käsitatakse 
roosat veini punase veinina.
3. Kupaažina ei käsitata:
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a) kontsentreeritud viinamarjavirde või 
puhastatud kontsentreeritud 
viinamarjavirde lisamist rikastamiseks;
b) magustamist.
4. Veini võib valmistada segamise ja 
kupaaži teel ainult juhul, kui 
kasutatavatel komponentidel on 
kõnesoleva veini saamist võimaldavad 
omadused ja need on kooskõlas käesoleva 
määruse sätetega.
5. Kaitstud päritolunimetuseta ja/või 
kaitstud geograafilise tähiseta valge veini 
ja kaitstud päritolunimetuseta ja/või 
kaitstud geograafilise tähiseta punase 
veini segamist ei ole lubatud kasutada 
roosa veini valmistamiseks, välja arvatud 
kui valmistoodet kasutatakse II lisa III 
osa kohaselt määratletud kuvee 
valmistamiseks või vahuveini 
valmistamiseks.
6. Süüria männi vaigu lisandiga veini või 
viinamarjavirde segamine 
viinamarjavirde või veiniga, kuhu süüria 
männi vaiku ei ole lisatud, on keelatud.
7. Kolmandast riigist pärineva veini 
segamine EList pärineva veiniga ning 
kolmandatest riikidest pärinevate veinide 
omavaheline segamine on ELi 
territooriumil keelatud.

Or. fr

Selgitus

Veinivalmistustavade raames kasutatavate määratlused ja piirangud on alusteave, mis tuleb 
kehtestada põhiõigusaktiga.

Muudatusettepanek 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
VII a lisa (uus)
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VII a lisa

Artiklites 121 b ja 121 d osutatud riisi imporditollimaksud

1. Kooritud riisi imporditollimaks

a) 30 eurot tonni kohta järgmistel juhtudel:

i) kui täheldatakse, et lõppenud turustusaasta jooksul imporditud kooritud riisi kogus on 
väiksem kui artikli 121 b lõike 3 esimeses lõigus osutatud aastane individuaalne kvoot, 
mida on vähendatud 15 % võrra,

ii) kui täheldatakse, et turustusaasta esimese kuue kuu jooksul imporditud kooritud riisi 
kogus on väiksem kui artikli 121 b lõike 3 teises lõigus osutatud osaline individuaalne 
kvoot, mida on vähendatud 15 % võrra;

b) 42,5 eurot tonni kohta järgmistel juhtudel:

i) kui täheldatakse, et lõppenud turustusaasta jooksul imporditud kooritud riisi kogus 
ületab artikli 121 b lõike 3 esimeses lõigus osutatud aastast individuaalset kvooti, mida on 
vähendatud 15 % võrra, kuid ei ületa aastast individuaalset kvooti, mida on suurendatud 15 
% võrra,

ii) kui täheldatakse, et turustusaasta esimese kuue kuu jooksul imporditud kooritud riisi 
kogus ületab artikli 121 b lõike 3 teises lõigus osutatud osalist aastast individuaalset kvooti, 
mida on vähendatud 15 % võrra, kuid ei ületa osalist individuaalset kvooti, mida on 
suurendatud 15 % võrra;

c) 65 eurot tonni kohta järgmistel juhtudel:

i) kui täheldatakse, et lõppenud turustusaasta jooksul imporditud kooritud riisi kogus 
ületab artikli 121 b lõike 3 esimeses lõigus osutatud aastast individuaalset kvooti, mida on 
suurendatud 15 % võrra,

ii) kui täheldatakse, et turustusaasta esimese kuue kuu jooksul imporditud kooritud riisi 
kogus ületab artikli 121 b lõike 3 teises lõigus osutatud osalist individuaalset kvooti, mida 
on suurendatud 15 % võrra.

2. Kroovitud riisi imporditollimaks

a) 175 eurot tonni kohta järgmistel juhtudel:

i) kui täheldatakse, et poolkroovitud ja kroovitud riisi import kogu lõppenud turustusaasta 
kestel ületab 387 743 tonni;

ii) kui täheldatakse, et poolkroovitud ja kroovitud riisi import turustusaasta esimese kuue 
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kuu jooksul ületab 182 239 tonni;

b) 145 eurot tonni kohta järgmistel juhtudel:
i) kui täheldatakse, et poolkroovitud ja kroovitud riisi import kogu lõppenud turustusaasta 
kestel ei ületa 387 743 tonni;

ii) kui täheldatakse, et poolkroovitud ja kroovitud riisi import turustusaasta esimese kuue 
kuu jooksul ei ületa 182 239 tonni.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega lisatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVII lisa kui 
VII a lisa, võttes arvesse artiklite 121 b ja 121 d lisamist, milles käsitletakse teravilja ja riisi 
imporditollimaksude arvutamist.

Muudatusettepanek 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
VII b lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII b lisa 
ARTIKLIS 121 D OSUTATUD 
BASMATI RIISI SORDID
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es
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Selgitus

Kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega lisatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 XVIII lisa kui 
IX lisa, võttes arvesse artikli 121 d lisamist, milles käsitletakse basmati riisi 
imporditollimaksude arvutamist.


